GEARWAY S6 85W-250
Auto gearolie
ANVENDELSE

EGENSKABER

GearWay S6 er en eksklusiv transmissionsolie, som
anbefales til ekstremt hårdt belastede hypoidgear, gear
og transmissioner, hvor en olie ifølge API GL-5 ikke er
tilstrækkelig som slidbeskyttelse. Olien er primært
beregnet til ekstremt hårdt belastede aksler i f.eks.
Scanlog-maskiner eller meget hårdt belastede bagaksler i
arbejdsmaskiner.

GearWay S6 er en transmissionsolie, konstrueret til
optimalt "GL-6" niveau. Oliens høje viskositet i
kombination med et højt indhold af EP-additiver (Extreme
Pressure) giver en slidbeskyttelse ud over det
sædvanlige. Man får komplet smøring i transmissioner og
gear, som behøver en stærkere oliefilm end den, som
kan opnås med en traditionel hypoidolie. Den syntetiske
basisolie giver gode lav- og højtemperaturegenskaber
med god oxidationsstabilitet og tillader dermed længere
olieintervaller.

FORDELE
GearWay S6 er en fuldsyntetisk transmissionsolie til
ekstremt hårdt belastede gear og transmissioner. Olien er
en problemløser til transmissioner med kort levetid, når
der bruges olie ifølge API GL-5. EP-additiverne og den
høje viskositet giver en ekstremt god slidbeskyttelse.

TYPISKE ANALYSER
EGENSKABER

METODE

ENHED

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

85W-250
ASTM D 4052
ASTM D 445
ASTM D 445
ASTM D 2270
ASTM D 97
ASTM D 92

kg/m³
mm²/s
mm²/s

SPECIFIKATIONER

°C
°C

886
380
42,4
166
-42
210

HÅNDTERING OG BRUG

"API GL-6"
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.
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