GEARWAY PS45 75W-90
Auto gearolie
ANVENDELSE

EGENSKABER

GearWay PS45 75W-90 er beregnet til hele drivlinien på
personbiler og lette lastvogne. Man kan altså bruge den i
såvel manuelle gearkasser som i bagaksler, endegear,
differentialer mm., hvor en transmissionsolie af type GL-4
eller GL-5 anbefales. Den er også velegnet til de fleste
typer transmissioner i småmaskiner, f.eks. jordfræsere og
riders.

GearWay PS45 75W-90 er en delsyntetisk
transmissionsolie med ekstreme egenskaber ved såvel
kulde som varme. Denne kombination betyder meget lav
friktion. Det skaber mindre varme, og brændstofforbruget
reduceres. Gearskiftet lettes ved lave temperaturer,
samtidigt med at man får en særdeles god slidbeskyttelse
og gode smørende egenskaber ved høje temperaturer og
hård kørsel. Desuden mindskes sliddet på
synkroniseringer i gearkasser og hypoidgear. GearWay
PS45 75W-90 bidrager til længere olieintervaller. Olien
har en mildere lugt end konventionelle transmissionsolier
og er lys i farven.

GearWay PS45 75W-90 giver specielt gode
skifteegenskaber ved lave temperaturer og bidrager til
lavere brændstofforbrug.

FORDELE
Dagens og fremtidens transmissioner stiller helt andre
krav til smøremidler end gårsdagens. GearWay PS45
75W-90 er en transmissionsolie til hele bilens drivlinie.
Den er tilpasset til kravene til længere olieintervaller og
livstidspåfyldning. Produktet mindsker friktionen og giver
bedre brændstoføkonomi. GearWay PS45 75W-90 giver
et smidigt gearskifte i kulde og sikrer, at funktionen er
god også ved kraftig belastning. Det giver desuden et
bedre arbejdsmiljø.

TYPISKE ANALYSER
METODE

ENHED

SAE-klasse
Densitet ved 15 °C
Viskositet ved 40 °C
Viskositet ved 100 °C
Brookf. visk. ved -40 °C
Viskositetsindex
Laveste flydetemperatur
Flammepunkt COC

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

kg/m³
mm²/s
mm²/s
mPa.s
°C
°C

SPECIFIKATIONER
API GL-4, API GL-5, ZF TE-ML 08.
Performance level: MAN 3343.

75W-90
882
90,6
14,4
50000
165
-51
210

HÅNDTERING OG BRUG
Produktet bør kun anvendes efter sit formål.
Undgå hudkontakt med brugt olie - længerevarende
hudkontakt
med brugt motorolie kan medføre hudkræft.
Hvis olie kommer på huden - vask med sæbe og vand.
Beskyt miljøet - hæld ikke olie i afløb eller naturen.
Opbevares utilgængeligt for børn.
Ved indtagelse - undgå opkastning og søg læge.

Ret til ændringer af produktspecifikationen forbeholdes.
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