
MOL Hykomol Synt 75W-90
puolisynteettinen vaihteistoöljy autoille

MOL Hykomol Synt 75W-90 on autoille tarkoitettu moniastevaihteistoöljy, joka on valmistettu synteettisestä öljystä
ja erittäin pitkälle jalostetusta mineraaliöljystä sekä kompleksilisäaineista.

Käyttö

Hyötyajoneuvojen tasauspyörästöt

Hyötyajoneuvojen käsivalintaiset vaihteistot ja automaattivaihteistot

Henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen tasauspyörästöt

Henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen käsivalintaiset vaihteistot

Trukit, nosturit

Hypoidivaihteistot

Hyötyajoneuvojen tasauspyörästöt

Hyötyajoneuvojen käsivalintaiset vaihteistot ja automaattivaihteistot

Henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen tasauspyörästöt

Henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen käsivalintaiset vaihteistot

Trukit, nosturit

Hypoidivaihteistot

Ominaisuudet ja edut

Erinomaiset
kuormituksenkesto-ominaisuudet
Muodostaa vakaan voitelukalvon, suojaa kiinnileikkautumiseltaMuodostaa vakaan voitelukalvon, suojaa kiinnileikkautumiseltaErinomaiset

kuormituksenkesto-ominaisuudet

Nykyaikainen lisäainejärjestelmäTehokas EP-suorituskyky, antaa synkronirenkaille pitkän käyttöiänTehokas EP-suorituskyky, antaa synkronirenkaille pitkän käyttöiänNykyaikainen lisäainejärjestelmä

Puolisynteettinen koostumusOptimaalinen voitelu laajalla lämpötila-alueellaOptimaalinen voitelu laajalla lämpötila-alueellaPuolisynteettinen koostumus

Erinomainen suojaus kulumiseltaPitkä vaihteiston käyttöikä ja luotettava toimintaPitkä vaihteiston käyttöikä ja luotettava toimintaErinomainen suojaus kulumiselta

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

Hyvä lämpö- ja
hapettumisstabiliteetti
Mahdollistaa pidennetyn huoltovälinMahdollistaa pidennetyn huoltovälinHyvä lämpö- ja

hapettumisstabiliteetti

Tekniset tiedot ja hyväksynnät

Viskositeettiluokitus: SAE 75W-90
API GL-5
API GL-4
MIL-L-2105D
Tatra TDS 80/32
ZF TE-ML 07A
ZF TE-ML 08
ZF TE-ML 17B

API GL-5
API GL-4
MIL-L-2105D
Tatra TDS 80/32
ZF TE-ML 07A
ZF TE-ML 08
ZF TE-ML 17B

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 Synt 75W-90
puolisynteettinen vaihteistoöljy autoille

Ominaisuudet

Ominaisuudet Tyypilliset arvot

0,859Tiheys 15 °C:ssa [g/cm3]

109,3Kinemaattinen viskositeetti 40 °C:ssa [mm2/s]

15,4Kinemaattinen viskositeetti 100 °C:ssa [mm2/s]

147Viskositeetti-indeksi

-45Jähmepiste [°C]

215Leimahduspiste (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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