Statoil GearWay G4 80W
Zastosowanie

Charakterystyka

GearWay G4 jest zalecany do mechanicznych skrzy
biegów i skrzy biegów z mechanizmem ró nicowym,
jak równie tam, gdzie zaleca si stosowanie olejów
klasy API GL-4.

GearWay G4 jest olejem przekładniowym produkowanym
na bazie gł boko rafinowanych olejów mineralnych i
odpowiednio dobranego pakietu dodatków
uszlachetniaj cych. Zwi kszona moc silników i masa
pojazdów, wy sze naciski
w przekładniach i wy sze obci enia udarowe,
zredukowane wymiary i moc zespołów siłowych s
przyczyn coraz trudniejszych warunków pracy olejów
przekładniowych. Olej GearWay G4 zapewnia skuteczne
działanie w tych warunkach oraz maksymaln ochron
przekładni i ło ysk w długim okresie eksploatowania.
Posiada łagodny zapach i jasn barw .

Zalety
Posiada wysok odporno na utlenianie prowadz c
do zwi kszonej trwało ci i wydłu enia okresów mi dzy
wymianami. Produkt zapewnia łatwiejsza zmian
biegów i polepszenie rodowiska pracy. Zapewnia
poprawn prac nawet w przypadku wysokich obci e .
Typowe parametry

SAE
g sto 15°C
lepko w 40°C
lepko w 100°C
lepko Brookfielda w –26°C
wska nik lepko ci
temperatura płyni cia
temperatura zapłonu COC

Metody
ASTM D 4052
ASTM D 445
ASTM D 445
ASTM D 2983
ASTM D 2270
ASTM D 97
ASTM D 92

Jednostki
kg/m³
mm²/s
mm²/s
mPas
°C
°C

Warto ci
80W
885
84,3
10,1
74000
100
-30
190

Podane warto ci s warto ciami typowymi. Podawane w atestach laboratoryjnych warto ci mog si nieznacznie ró ni od
warto ci przedstawionych powy ej w granicach okre lonych normami.

-

Sposób post powania z produktem
Chroni skór przed kontaktem z olejem wie ym i przepracowanym.
Przemy dokładnie wod z mydłem po kontakcie ze skór .
Unika wdychania oparów oleju.
Unika u ywania zaolejonej odzie y.
Chroni rodowisko – przestrzega przepisów dotycz cych likwidowania przepracowanych olejów.

Testy i aprobaty
API GL-4, ZF TE-ML 01/02, MAN 341, MB 235.5
Dalsze informacje:
Adres
Tel/fax +48 12 415 7000
Statoil Poland Sp. z oo.
fax
+48 12 415 7100
31-476 Kraków, Lubla ska 38.
Statoil Poland zastrzega sobie prawo do zmian przedstawionych informacji.

