
MOL Hykomol LS 85W-90
öljy lukittaville tasauspyörästöille

MOL Hykomol LS 85W-90 moniasteinen voimansiirtoöljy, jonka perusöljyt on jalostettu nykyaikaisin
jalostusmenetelmin erittäin pitkälle. Sisältää myös lisäaineita, jotka parantavat öljyn ominaisuuksia entisestään.
Kehitetty nimenomaisesti lukollisille tasauspyörästöille. Viskositeetiltaan suuri, sisältää virtausominaisuuksia
muokkaavia lisäaineita.

Käyttö

Lukittavat tasauspyörästöt

Akselit ja vetopyörästöt

Hypoidivaihteistot

Lukittavat tasauspyörästöt

Akselit ja vetopyörästöt

Hypoidivaihteistot

Ominaisuudet ja edut

Erinomaiset
kuormituksenkesto-ominaisuudet
Voitelukalvo ei rikkoudu edes iskukuormien ilmetessä, mikä suojaa
kiinnileikkautumiselta

Voitelukalvo ei rikkoudu edes iskukuormien ilmetessä, mikä suojaa
kiinnileikkautumiselta

Erinomaiset
kuormituksenkesto-ominaisuudet

Huippuluokan suorituskyky
lukollisissa tasauspyörästöissä
Hiljainen, luotettava toimintaHiljainen, luotettava toimintaHuippuluokan suorituskyky

lukollisissa tasauspyörästöissä

Erinomainen korroosiosuojausPitkä vaihteiston käyttöikä, mikä vähentää ylläpitokustannuksiaPitkä vaihteiston käyttöikä, mikä vähentää ylläpitokustannuksiaErinomainen korroosiosuojaus

Huippuluokan
hapettumisstabiliteetti
Pitkät vaihtovälitPitkät vaihtovälitHuippuluokan

hapettumisstabiliteetti

Matala vaahtoamistaipumusJatkuva, vakaa voiteluainekalvo myös suurissa nopeuksissaJatkuva, vakaa voiteluainekalvo myös suurissa nopeuksissaMatala vaahtoamistaipumus

Erinomaiset kitkaominaisuudetLuotettava toiminta kaikilla lämpötila-alueillaLuotettava toiminta kaikilla lämpötila-alueillaErinomaiset kitkaominaisuudet

Tekniset tiedot ja hyväksynnät

Viskositeettiluokitus: SAE 85W-90
ZF TE-ML 05C[ZF001114]
ZF TE-ML 16E[ZF001114]
ZF TE-ML 21C[ZF001114]

API GL-5
MIL-L-2105D
John Deere JDM J11F

API GL-5
MIL-L-2105D
John Deere JDM J11F

Valmistaja ja jakelija: MOL-LUB Ltd.
Sähköposti: lubricants@mol.hu Web: mollubricants.com
Tekninen palvelu: H-1117 Neumann János u. 1/E.
Puh: + 36 (1) 464 0236  Sähköposti: lubtechdesk@mol.hu
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MOL Hykomol LS 85W-90
öljy lukittaville tasauspyörästöille

Ominaisuudet

Ominaisuudet Tyypilliset arvot

0,904Tiheys 15 °C:ssa [g/cm3]

201,7Kinemaattinen viskositeetti 40 °C:ssa [mm2/s]

16,9Kinemaattinen viskositeetti 100 °C:ssa [mm2/s]

88Viskositeetti-indeksi

-27Jähmepiste [°C]

220Leimahduspiste (Cleveland) [°C]

Taulukossa mainitut ominaisuudet ovat tuotteen tyypillisiä arvoja, eikä niitä pidä tulkita määräyksiksi.

Säilytys- ja käsittelyohjeet

Säilytä alkuperäispakkauksessa kuivassa paikassa, jossa on riittävä ilmanvaihto.
Eristettävä avoimista liekeistä ja muista sytytyslähteistä.
Suojattava suoralta auringonvalolta.
Tuotteen kuljetuksen, säilytyksen ja käytön aikana on noudatettava mineraaliöljyjä koskevia työturvallisuus- ja
ympäristönsuojelumääräyksiä.
Lisätietoja on tuotteen käyttöturvallisuustiedotteessa.
Vaihteistoöljyt ovat valmiita voiteluainetuotteita, joten uusien lisäaineiden lisääminen niihin on tarpeetonta ja voi
aiheuttaa odottamattomia haitallisia vaikutuksia. Tällaisessa tapauksessa valmistaja ja jakelija eivät ole vastuussa
mahdollisesti syntyneistä vahingoista.
Valmistaja ja jakelija eivät ole vastuussa tällaisista mahdollisista vahingoista.
Alkuperäisessä astiassa suositelluissa säilytysolosuhteissa: 60 kuukautta
Suositeltu säilytyslämpötila: max. 40°C
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