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G-Truck LS 80W-90, 85W-90 és 85W-140 
Részlegesen önzáró differenciálmű olaj 
 
A G-Truck LS olaj speciálisan részlegesen önzáró differenciálművekhez készült, válogatott bázisolajokból és 
adalékokból. Kiváló kopásgátlást és korrózió elleni védelmet biztosít, stabil oxidációs- és hőstabilitás jellemzi, valamint 
kiemelkedő surlódási együttható. Olyan nagy teljesítményű részlegesen önzáró differenciálművekhez, tengelyekhez 
és tengelyhajtóművekhez ajánlott, ahol extrém nagy nyomás és rázkódás jelentkezhet. Megfelel az API GL-5 
teljesítményszintnek. 
 
Alkalmazások 
 Olyan magas terhelésű tengelyekhez, differenciálművekhez és részlegesen önzáró differenciálművekhez ajánlott, 

amelyeknél előírás az API GL-5 teljesítményszint 
 Személyautókhoz, könnyű- és nehézpótkocsikhoz, buszokhoz és furgonokhoz 
 Építőipari, bányaipari és mezőgazdasági gépekhez is ajánlott 
 Néhány nedves fék típushoz.  Nem használható olyan nedves fékekhez, amelyeknél UTTO vagy TO-4 típusú 

folyadékot írnak elő 
 

Tulajdonságok Előnyök és lehetséges előnyök 

Kifejlesztett formula Lehetséges az üzemanyag fogyasztás csökkenése 

Kiváló ellenáll a magas hőmérsékleten 
történő oxidációnak 

Minimális lerakódás a váltóberendezés élettartamának növeléséért 

Kiemelkedő folyás alacsony 
hőmérsékleten 

Könnyebb váltás és gyorsabb indítás 

Kiemelkedő teljesítmény és kopásgátlás 
extrém terhelés alatt 

Hosszabb váltó élettartam és alacsonyabb karbantartási költségek 

Kiváló nyírási stabilitás 
Nehéz körülmények között is fenntartja a megfelelő viszkozitást és 
filmerősséget 

 

 

Teljesíti az alábbi követelményeket:  

 API GL-5 
 ZF TE-ML 05C, 12C, 16E*, 21C 

 
* - G-Truck LS 85W-90, 85W-140 

 

 

 
Tipikus jellemzők 

Név 
Mérési eljárás 

G-Truck LS 
80W-90 

G-Truck LS 
85W-90 

G-Truck LS 
85W-140 

SAE viszkozitási fokozat SAE J300 80W-90 85W-90 85W-140 

Kinematikai viszkozitás 40
o
C-on, mm

2
/s ASTM D445 150,2 175,1 355,4 

Kinematikai viszkozitás 100
o
C-on, mm

2
/s ASTM D445 14,5 15,8 24,6 

Viszkozitási Index ASTM D2270 94 91 89 

Lobbanáspont (COC), °С ASTM D92 220 216 208 

Dermedéspont , °С ASTM D97 -27 -25 -24 

Sűrűség 15
o
C-on, kg/m

3
 ASTM D4052 902 907 915 

 

 
Egészségvédelem, biztonság és környezet 
A termékekkel kapcsolatos információk a mellékelt Biztonsági Adatlapon (BA) találhatók. Az adatlap útmutatást ad a 
lehetséges veszélyekről, óvintézkedésekről és elsősegélyről, valamint a termék környezetre gyakorolt hatásairól és a 
használt termék megsemmisítéséről. A BA-k kérésre elérhetőek az értékesítési irodákban. Tilos a termék nem 
rendeltetésszerű használata. 
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