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Gazpromneft GL-4 80W-85, 80W-90, 75W-90 
Nehézterhelésű Közlekedési Váltóolajok 
 
A Gazpromneft GL-4 olajok magas teljesítményű, nehézterhelésű váltóolajok magas minőségű alapolajokból és egy 
összetett adalékanyag-rendszer keverékéből állnak. Ezeket a gépolajokat olyan autóipari nehézterhelésű 
váltóberendezésekhez, tengelyekhez, illetve differenciálművekhez tervezték, ahol az elhasználódás és karcolások 
elleni fokozott védelem szükséges. Olyan járművekhez ajánljuk, amelyeknél előírás az API GL-4 teljesítményszint. 
 
Alkalmazások 

 Nehézterhelésű manuális váltóberendezésekhez, illetve olyan tengelyekhez és differenciálművekhez ajánlott, 
amelyeknél előírás az API GL-4 teljesítményszint 

 Gépjárművekhez, könnyű- és nehézpótkocsikhoz, általános járművekhez ajánlott 

 Építőipari, bányaipari és mezőgazdasági gépekhez ajánlott 

 Nem használható hipoid fogazatú fogaskerék által hajtott tengelyekhez 
 

Tulajdonságok Előnyök és lehetséges előnyök 

Kiváló élettartamnövelő tulajdonságok 
Csökkenti az elhasználódást, megelőzi a hibákat, amellyel növeli a 
berendezés élettartamát és ezáltal csökkenti a fenntartási 
költségeket 

Megbízható stabilitás 
Biztosítja a folyamatos viszkozitást a folyadék teljes élettartamán 
keresztül 

Nagyszerű hőstabilitás és ellenállás a 
magas hőmérsékleten történő oxidációnak 

Megnövelt váltóberendezés élettartam a minimális ülepedésnek 
köszönhetően 

Nagyszerű kenés alacsony hőmérsékleten Csökkenti az elhasználódást indításkor és megkönnyíti azt 

Kiváló rozsda- és korrózió elleni védelem Meggátolja a korróziót, ezáltal megnöveli a berendezés élettartamát 

Habzásgátlás 
Gördülékeny és tartós teljesítmény mostoha működési körülmények 
között 

 

 
Teljesíti az alábbi követelményeket: 

Alapértelmezett Gazpromneft GL-4 80W-85 Gazpromneft GL-4 80W-90 Gazpromneft GL-4 75W-90 

API GL-4    

ZF TE-ML 08    

AVTOVAZ    
 

 
Tipikus  jellemzők 

Név Mérési eljárás 
Gazpromneft GL-4 

80W-85 80W-90 75W-90 
SAE viszkozitási fokozat SAE J306 80W-85 80W-90 75W-90 

Kinematikai viszkozitás 100
o
C-on, mm

2
/s ASTM D445 12,5 14,5 15,4 

Brookfield -26°С-on, mPa∙s ASTM D2983 147 000 147 000 - 

Brookfield -40°С-on, mPa∙s ASTM D2983 - - 145 000 

Lobbanáspont (COC), °С ASTM D92 224 232 218 

Dermedéspont , °С ASTM D97 -30 -30 -42 

Sűrűség 15
o
C-on, kg/m

3
 ASTM D4052 894 897 859 

Négygolyós vizsgálat, terhelés-kopás index, N ASTM D2783 560 575 575 

Négygolyós vizsgálat, összehegedési terhelés, N ASTM D2783 3479 3920 3920 
 

 
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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