
Scooter Gear Plus 
80W90 
Dầu truyền động 

Chịu cực áp

Technosynthese® 

Bán tổng hợp
SỬ DỤNG 
Dùng truyền động cho các loại xe tay ga vận hành với tải trọng nặng hoặc các loại xe có công suất 

thấp. Thiết kế nhỏ gọn và tiện lợi cho người dùng. 

CẤP CHẤT LƯỢNG 

Tiêu chuẩn API GL-5 
Tính năng bôi trơn tuyệt hảo giúp cho động cơ đáp ứng nhanh khi khởi động và dừng khi vận hành 
trong thành phố.
Lớp màng dầu dày đảm bảo duy trì tốt tính năng trong mọi điều kiện vận hành: chế độ không tải, 
tăng tốc đột ngột và hoạt động toàn công suất. 
Tính năng chịu cực áp và chống mài mòn giúp kéo dài tuổi thọ của bộ truyền động khi vận hành với 
số vòng quay cao hoặc hãm đột ngột khi gặp chướng ngại vật 
Tính năng chống mài mòn, chống oxi hóa và chống tạo bọt hiệu quả. 

KHUYẾN CÁO 

Thời gian thay dầu: theo khuyến cáo của nhà sản xuất và thay đổi tùy theo điều kiện sử dụng

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

SAE J 306 80W90 
ASTM D1298 0.880 
ASTM D445 150.5 mm²/s 
ASTM D445 15.5 mm²/s 
ASTM D2270 105 
ASTM D92 232°C 

Cấp độ nhớt
Tỷ trọng ở 15°C (59°F) 
Độ nhớt động học ở 40°C (104°F) 
Độ nhớt động học ở 100°C (212°F) 
Chỉ số độ nhớt
Nhiệt độ chớp cháy cốc hở 
Nhiệt độ rót chảy ASTM D97 -28°C

Chúng tôi được quyền điều chỉnh các giá trị của thông số kỹ thuật trên đây để cung cấp cho khách hàng những sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn mới nhất.
Giá trị cụ thể các thông số kỹ thuật của sản phẩm sẽ được xác nhận theo từng lô hàng sản xuất như trong cam kết bán hàng và bảo hành của chúng tôi. 
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* Những thông số trên là giá trị tiêu biểu, trong quá trình sản xuất các thông số trên có thể thay đổi trong giới
hạn cho phép của nhà sản xuất
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