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NISMO COMPETITION 

OIL 2189E 75W-140 
Трансмісійна олива для диференціалів 

обмеженого тертя 

100% синтетика – естерова основа 

ЗАСТОСУВАННЯ 

Рекомендована до використання в NISSAN і NISMO для GT-R R35 

Трансмісійна олива для гіпоїдних диференціалів з системами обмеженого тертя, які працюють 

при високих навантаженнях, в тому числі при ударних навантаженнях, і низьких швидкостях 

обертання чи помірних навантаженнях і високих швидкостях обертання. 

Інше застосування: спортивні автомобілі, дрифт, тюнинговані автомобілі. Рекомендується 

проконсультуватись в тюнинг-ательє перед використанням продукту.    

 

СТАНДАРТИ І СХВАЛЕННЯ  

NISMO (Nissan Motorsport International) 

Гарантія NISSAN: може застосовуватись на GT-R R35 

 

 

100% синтетична олива на основі складних ефірів (естерів) з комплексом протизадирних 

додатків. Забезпечується покращена стійкість до високих температур, захист від зношування 

і довговічність. 

Містить модифікатори тертя, які запобігають надмірній шумності роботи механізмів і заїдання 

в диференціалах обмеженого тертя. 

0% механічної деструкції оливи забезпечує нерозривну оливну плівку навіть в самих 

екстремальних умовах. 

Відмінні мастильні властивості зменшують коефіцієнт тертя і зношування. 

Клас в’язкості SAE 140 забезпечує відмінну стійкість оливної плівки. 

Низька в’язкість за низьких температур забезпечує полегшене перемикання передач. 

Вимагається менше зусиль для переміщення важеля КПП. 

Застосовується для будь-яких типів ущільнювачів і матеріалів, які використовуються в КПП і 

диференціалах обмеженого тертя. 

Володіє антикорозійними і антипінними властивостями. 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ЗАСТОСУВАННЮ 

Заміна оливи: 3 000 км при спортивній і 10 000 при класичній експлуатації. 

Не змішувати з іншими оливами 
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 ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ 

Клас в’язкості  SAE J 306 SAE 75W-140 
Колір візуально синій 
Густина при 20°C (68°F) ASTM D1298 0.876 
В’язкість при  40°C (104°F) ASTM D445 202 мм2/с 
В’язкість при  100°C (212°F) ASTM D445 29.9 мм2/с 
Індекс в’язкості  ASTM D2270 190 
Температура застигання  ASTM D97 -45°C/-49°F 
Температура спалаху ASTM D92 204°C/399.2°F 
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