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SYNTECH GEAR GL5 7590
SYNTHETISCHE TRANSMISSIEOLIE P.02209

Omschrijving
SYNTECH GEAR GL5 7590 is een synthetische multigrade transmissievloeistof met uiterst hoge viscositeitsindex
ontwikkeld voor maximale bescherming van tandwielen en zwaar belaste onderdelen in transmissiekasten,
tussenbakken, achterbruggen en eindreducties. Uitstekende vloeibaarheid bij lage temperaturen en verlengde
levensduur van de onderdelen. Aanbevolen in moderne voertuigen met variërende tot zware belasting.

Voordelen
► zeer lage wrijvingswaarde in vergelijking met een normale SAE 90 transmissieolie 
► vermindert het brandstofverbruik in belangrijke mate 
► universeel toepasbaar op de gehele aandrijflijn = minder soorten op voorraad 
► zeer groot temperatuurbereik, toepasbaar in alle seizoenen met licht schakelen t.o.v. SAE80W en 90 oliën 
► zeer grote bescherming tegen slijtage en verzuring, beperkt verversingen olie en vervanging  onderdelen 
► soepel schakelen dankzij de uitstekende synchromesh verdraagzaamheid en synchronisatiewerking 
► grote weerstand tegen veroudering en reinigende werking 
► compatibel met minerale oliën en alle toegepaste dichtingmaterialen. 

Kwaliteitsniveau
SAE 75W90 BMW
API GL5, MT 1 VW TL 521 45-Y
MIL MIL-L-2105 D MACK GO-J
MB 235.20 SCANIA STO 1:0
MAN 342 JOHN DEERE JDM J 11
ZF TE-ML 05A-07A-12E-16B-17B-19B-21A

Toepassingen
Deze excellente transmissieolie wordt gebruikt voor alle onderdelen van mechanische transmissies, verdeelbakken,
differentiëlen, eindaandrijvingen, enz. van personenwagens, lichte vrachtvoertuigen, vrachtwagens, werfmateriaal,
grondverzet, terreinwagens en landbouwmachines.

Analyse cijfers

Test Methode Eenheid Gemiddelde waarden
SAE-klasse 75W90

Dichtheid bij 15°C D 4052 Kg/m³ 881
Viscositeit bij 40°C D 445 cSt 81
Viscositeit bij 100°C D 455 cSt 15
Viscositeit bij -40°C D 5293 cP 130.000

Viscositeitsindex D 2270 167
Stolpunt D 97 °C -45

De cijfers weergegeven op dit document zijn gemiddelde waarden. Wij houden ons het recht voor de algemene karakteristieken van
onze producten te wijzigen teneinde onze klanten van de laatste evoluties van de techniek te laten genieten.

De bovenstaande informatie is ter goeder trouw en in gemiddelde waarden aangegeven maar kan in geen enkel geval, hoedanig ook, onze verantwoordelijkheid insluiten voor
alle schade, beschadiging, of andere gevolgen veroorzaakt door de verkoop, vervoer, aflevering, opslag en gebruik van onze producten.
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