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Manuelle gearkasser og aksler 
i lastbiler og biler, i 
entreprenør og 
landbrugsmateriel 

 Til smøring af manuelle gearkasser (synkroniseret eller ej) og aksler i biler, lastbiler, 
entreprenør og landbrugs materiel i alle hårdt belastede forhold 

 Særligt velegnet hvor der ønskes et let gearskifte ved lave temperaturer og en god 
funktionalitet på transmissionen ved høje temperaturer 

 
 
 
Internationale specifikationer 
 
 
 
OEM-godkendelser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kan anvendes til følgende 

 API: GL-4 / GL-5 

 API: MT-1 

 MIL: PRF-2105E 
 

 DAF: (first fill) 

 MB: 235.8 

 VOLVO: 97312 

 MAN: 341 Type E3, Z2 

 MAN: 342 Type S1 

 Scania: STO 1.0 

 ZF: TE-ML 02B, 05B, 12L, 12N, 16F, 17B, 19C, 21B 

 SAE J2360 (n゜PRI GL 0) 

 Eaton 
 

 Personbiler og lastbiler hvor der foreskrives eller anbefales en SAE 75W-90 API GL-4, 
API GL-5 på transmission og aksler 

 
 
 
Rationationalisering 
 
 
Meget lange skifteintervaller 
 
 
 
Brændstof-besparelse 
T.D.L. koncept 
(Total Drive Line) 
 

 Kan bruges på mange transmissioner og aksler 

 Utrolig stabil friktionskoefficent som sikre at transmission fungerer optimalt selv under 
de mest ekstreme forhold på en bred vifte af transmissioner og aksler 

 Meget gode højtryks- og anti-slidegenskaber 

 Fremragende termisk ydelse som sikre, at produktet forbliver stabilt selv under længere 
drift ved høj belastning og høj temperatur 

 Forbedret anti-rust og anti-korrosionsegenskaber selv ved tilstedeværelse af vand 

 God filtrerbarhed og flyde egenskaber ved lave temperturer således at produktet kan 
anvendes på systemer med filter (transmissioner og aksler) 

 Fremragende anti-skum egenskaber som sikre en god oliefilm selv ved høje 
hastigheder 

 TÜV certificeret brændstofbesparelse 

 
 
 

TRANSMISSION DUAL 9 FE Enheder SAE 75W-90 

Densitet, 15 °C                            kg/m³ 866 

Viskositet, 40 °C mm
2
/s 101 

Viskositet, 100 °C mm
2
/s  15 

Viskositetsindeks --- 157 

Viskositet, -40 °C mPa.s 66.000 

Flammepunkt °C 190 

Flydepunkt °C -51 
                                                                                                                                           De typiske egenskaber, der opgives, udgør middelværdier 
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