Statoil GearWay PS45 75W-90
Zastosowanie

Charakterystyka

GearWay PS45 jest przeznaczony do wszystkich rodzajów
mechanicznych skrzy biegów samochodów osobowych
i ci arówek o małej ładowno ci. Olej ten mo e by
stosowany w tylnych mostach, skrzyniach po rednich,
mechanizmach ró nicowych tam gdzie jest wymagany olej
klasy GL-4 i GL-5.
Jest równie zalecany dla wi kszo ci małych skrzy
mechanicznych takich jak skrzynie przekładniowe
w kultywatorach rotacyjnych, ci gnikach ogrodowych.
GearWay PS45 pozwala na łatwiejsz zmian biegów
w niskich temperaturach i obni enie zu ycia paliwa.

GearWay PS45 jest półsyntetycznym olejem
przekładniowym o niskim współczynniku tarcia
w bardzo niskich i wysokich temperaturach,
co powoduje zmniejszenie wydzielania ciepła
i zmniejszenie zu ycia paliwa, łatwiejsza staje si
równie zmiana biegów w niskich temperaturach.
Równocze nie olej ten wy mienicie zmniejsza zu ycie
mechaniczne i zapewnia skuteczne smarowanie
w wysokich temperaturach i przy je dzie w trudnych
warunkach (pojazdy terenowe). Olej ten zapewnia
ni sze zu ycie synchronizatorów i kół z batych,
co wynika z lepszych dodatków antykorozyjnych
i dodatków zmniejszaj cych tarcie.
Zastosowanie GearWay PS45 wpływa na wydłu enie
okresów mi dzy wymianami. Odznacza si równie
tym, e jest prawie bezzapachowy i bardziej
przezroczysty, ni typowe oleje przekładniowe.

Zalety
Zredukowanie tarcia, poprawa ekonomiki jazdy, mo liwo
zastosowania przy wydłu onych okresach mi dzy
wymianami.
Typowe parametry

Klasa SAE
g sto 15 °C
lepko w 40 °C
lepko w 100 °C
lepko Brookfielda w –40°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
75W-90
882
90.6
14.4
50000
165
-51
210

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

-

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, API GL-5, ZF TE-ML 08, Poziom jako ci: MAN 3343.
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.

