
MOL Hykomol Synt 75W-90
částečně syntetický automobilový převodový olej

MOL Hykomol Synt 75W-90 je vícestupňový automobilový převodový olej, vyrobený ze syntetického a hluboce
rafinovaného minerálního oleje s použitím komplexního systému přísad.

Použití

Diferenciály užitkových vozidel

Manuální a mechanické převodovky užitkových vozidel

Diferenciály osobních vozů a lehkých užitkových vozidel

Manuální převodovky osobních vozů a lehkých užitkových vozidel

Vysokozdvižné vozíky, jeřáby

Hypoidní převody

Diferenciály užitkových vozidel

Manuální a mechanické převodovky užitkových vozidel

Diferenciály osobních vozů a lehkých užitkových vozidel

Manuální převodovky osobních vozů a lehkých užitkových vozidel

Vysokozdvižné vozíky, jeřáby

Hypoidní převody

Vlastnosti a výhody

Vynikající zatížitelnostVytváří stabilní mazací film a chrání před zadřenímVytváří stabilní mazací film a chrání před zadřenímVynikající zatížitelnost

Moderní balík aditivÚčinné EP vlastnosti, zajišťují dlouhou životnost synchronních kroužkůÚčinné EP vlastnosti, zajišťují dlouhou životnost synchronních kroužkůModerní balík aditiv

Částečně syntetickýOptimální mazání v širokém rozsahu teplotOptimální mazání v širokém rozsahu teplotČástečně syntetický

Vynikající ochrana proti
opotřebení
Dlouhá životnost převodů zajišťující spolehlivý provozDlouhá životnost převodů zajišťující spolehlivý provozVynikající ochrana proti

opotřebení

Nízká tendence k pěněníSouvislý, stabilní mazací film, i při vysokých otáčkáchSouvislý, stabilní mazací film, i při vysokých otáčkáchNízká tendence k pěnění

Dobrá tepelná a oxidační stabilitaUmožňuje prodloužený výměnný intervalUmožňuje prodloužený výměnný intervalDobrá tepelná a oxidační stabilita

Specifikace a schválení

Viskozitní třída: SAE 75W-90
API GL-5
API GL-4
MIL-L-2105D
Tatra TDS 80/32
ZF TE-ML 07A
ZF TE-ML 08
ZF TE-ML 17B

API GL-5
API GL-4
MIL-L-2105D
Tatra TDS 80/32
ZF TE-ML 07A
ZF TE-ML 08
ZF TE-ML 17B

Výrobce :MOL-LUB Ltd.
Dovozce : MOL Česká republika, s.r.o., Purkyňova 2121/3, Nové Město, 110 00 Praha 1
Zákaznický a technický servis : Tel.: + 420 241 080 855, 843, 821 mobil: 602 578 385 ; Fax : + 420 241 080 878
E-mail: objednavky-oleje@molcesko.cz Web: http://molcesko.cz
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MOL Hykomol Synt 75W-90
částečně syntetický automobilový převodový olej

Vlastnosti

Vlastnosti Typické hodnoty

0,859Hustota při 15°C [g/cm3]

109,3Kinematická viskozita při 40 °C [mm2/s]

15,4Kinematická viskozita při 100 °C [mm2/s]

147Viskozitní index

-45Bod tekutosti [°C]

215Bod vzplanutí v otevřeném kelímku (Cleveland ) [°C]

Vlastnosti v tabulce jsou typické hodnoty produktu a nepředstavují specifikaci.

Pokyny pro manipulaci a skladování

Skladujte v původním obalu na suchém, dobře větraném místě.
Uchovávejte mimo dosah přímého ohně a jiných zdrojů zapálení.
Chraňte před přímým slunečním zářením.
Při přepravě, skladování a používání výrobku dodržujte pokyny k bezpečnosti práce a ekologické předpisy týkající
se produktů z minerálních olejů.
Pro další podrobnosti si přečtěte bezpečnostní list produktu.
Převodové oleje jsou hotové formulace maziv, kde nejsou zapotřebí další přísady a dodatečné přidání můře mít za
následek nepředvídatelné nepříznivé účinky.
Výrobce a distributor nenesou odpovědnost za takové případné škody.
V původním obalu při dodržení skladovacích podmínek: 60 měsíců
Doporučená teplota skladování: max. 40°C

Výrobce :MOL-LUB Ltd.
Dovozce : MOL Česká republika, s.r.o., Purkyňova 2121/3, Nové Město, 110 00 Praha 1
Zákaznický a technický servis : Tel.: + 420 241 080 855, 843, 821 mobil: 602 578 385 ; Fax : + 420 241 080 878
E-mail: objednavky-oleje@molcesko.cz Web: http://molcesko.cz
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