G -Tr uck Z 75 W- 8 0
A termék leírása
A G-Truck Z 75W-80 – egy négyévszakos hajtóműolaj a kézi kapcsolású sebességváltókhoz és
osztóművekhez, ahol API GL-4 teljesítményszintű, megnövelt olajcsere ciklusidejű olaj az előírt.
Energiatakarékos tulajdonságokkal rendelkezik. Kifejezetten a ZF konszern által gyártott kézi kapcsolású
sebességváltókhoz lett kifejlesztve.

Előnyök

•
•
•
•
•

A magas termikus stabilitás biztosítja a megnövelt olajcsere ciklusidőt
Biztosítja a sima, vibráció és zajmentes sebességváltást
Kitűnő alacsonyhőmérsékleti tulajdonságokkal rendelkezik (biztosítja az erőátviteli fődarabok
működését -40 °C-ig)
Hatékonyan akadályozza a habképződést, kiváló tömítés összeférhetőséggel rendelkezik
Kiváló habzásgátló és antikorróziós tulajdonságokkal bír

Felhasználás

•
•

mechanikus erőátvitelekben, teherautók és járművek sebességváltóiban
a mérsékelten szigorú körülmények között üzemelő fődarabok kenésére, ahol az API GL-4
teljesítményszintű olajak alkalmazása javasolt

Speciﬁkációk és jóváhagyások

•
•
•
•
•
•

API GL-4
ZF TE-ML 02D
MAN 341 Type Z3
DAF
Renault
IVECO
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Fizikai-kémiai jellemzők
G-Truck Z 75W-80
Kinematikai viszkozitás:

•
•

40°C-on, mm²/s

ASTM D 445

66,2

100°C-on, mm²/s

ASTM D 445

9,6

Viszkozitási index

ASTM D 2270

125

Lobbanáspont nyitott tégelyben, °C

ASTM D 92

240

Dermedéspont, °C

ASTM D 97

-40

Sűrűség 15°C-on, kg/m³

ASTM D 1298

882

Egészség és biztonság
A személyi és munkahelyi higiénia szabályainak betartása, valamint a javasolt felhasználási területeken
az előírások szerinti alkalmazása esetén a G-Truck Z 75W-80 olaj nem veszélyes az egészségre és
nem veszélyezteti a környezetet. Kerüljük el az olaj bőrre jutását. Olajcsere végrehajtásakor viseljünk
védőkesztyűt. Az olajt a bőrre kerülés után szappanos vízzel azonnal le kell mosni. Az adott kérdésben
részletesebb információt a termék biztonsági adatlapja tartalmaz.

Környezetvédelem
A fáradt olajt és a maradék olajt feltétlenül hermetikusan záródó edénybe gyűjtsük, és a fáradt olaj
gyűjtőponton adjuk le. Ne engedjük a fáradt olajt a csatornába, élővizekbe vagy a talajba.

LUBRICANTS

Мanufacturer: Gazpromneft Lubricants Italia S.p.A. Via Bitritto, km 7.800 - 70124 Bari - Italy.
All products may not be available locally. For more information, contact your local sales office or visit www.gazpromneft-lubricants.com.
Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to change without notification. Typical Properties
may vary slightly. © 2009 “Gazpromneft-lubricants”, Ltd. All rights reserved.
25.03.2011

