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Gazpromneft GL-5 85W-140 
Váltóolaj nehézgépjárművekhez 
 
A Gazpromneft GL-5 85W-140 egy nagy teljesítményű, magas terhelésű váltóolaj, amely kiváló minőségű bázisolajok 
és egy összetett adalékanyag-rendszer keverékéből áll. Ezeket a kenőanyagokat olyan járművekhez tervezték, 
amelyeknél a magas terhelésű tengelyek és differenciálművek extrém nyomásnak és rázkódásnak vannak kitéve.  A 
Gazpromneft GL-5 85W-140 megfelel az API GL-5 motorolaj előírásoknak. 
 
Alkalmazások 
 Olyan magas terhelésű tengelyekhez és differenciálművekhez ajánlott, amelyeknél előírás az API GL-5 

teljesítményszint 
 Személyautókhoz, könnyű- és nehézpótkocsikhoz, valamint haszongépjárművekhez ajánlott 
 Építőipari, bányaipari és mezőgazdasági gépekhez ajánlott 
 Olyan váltóberendezésekhez, tengelyekhez és egyéb alkalmazási területekhez ajánlott, amelyeknél GL-5-ös 

típusú olajak előírtak.  
 

Tulajdonságok Előnyök és lehetséges előnyök 

Kiváló teljesítmény extrém nyomáson (EP) 
Megnövelt terhelésbírás és rázkódástűrő képesség, segít megelőzni 
az idő előtti hibákat, így hosszabb élettartamot biztosít 

Kiváló nyírási stabilitás 
Megőrzi a viszkozitást és a filmerősséget mostoha működési 
körülmények között is, ezzel növelve az élettartamot 

Kiváló hőstabilitás és ellenállás a magas 
hőmérsékleten történő oxidációnak 

Minimális lerakódás a váltóberendezés élettartamának növeléséért 

Kiváló védelem a rozsda és korrózió ellen Fokozott kopásgátlás és hosszabb alkatrész élettartam 

A habzási ellenállása kiemelkedő Fenntartja a filmvastagságot a hatékony kenésért 

Kompatibilis a tipikus autóipari 
tömítőanyagokkal és tömítésekkel  

Minimális szivárgás és csökkentett szennyeződés 
 

 

Teljesíti az alábbi követelményeket:  

 API GL-5  
 

 
Tipikus jellemzők 

Név Mérési eljárás Gazpromneft GL-5 85W-140 

SAE viszkozitási fokozat SAE J306 85W-140 

Kinematikai viszkozitás 100
o
C-on, mm

2
/s ASTM D445 25,5 

Brookfield @-12°С, mPa∙s ASTM D2983 42 500 

Lobbanáspont (COC), °С ASTM D92 236 

Dermedéspont , °С ASTM D97 -19 

Sűrűség 15
o
C-on, kg/m

3
 ASTM D4052 909 

Négygolyós vizsgálat, terhelés-kopás index, N ASTM D2783 690 

Négygolyós vizsgálat, összehegedési terhelés, N ASTM D2783 4880 
 

 
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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