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GEROL 75W-90 
Auto gearolie 

 
 
ANVENDELSE 
Gerol 75W-90 er en fuldsyntetisk transmissionsolie til 
gearkasser i personbiler, lastbiler, busser, 
landbrugsmaskiner, entreprenørmaskiner mm. 

Gerol 75W-90 kan også anvendes til andre typer 
transmissioner, hvor der foreskrives API GL-1/GL-4 og 
SAE 75W-90/80W-90. 

Gerol 75W-90 kan med fordel anvendes til 5-trins 
gearkasser, hvor der pga. oliens gode 
friktionsegenskaber opnås et let og smidigt gearskift, 
også ved lave temperaturer. 

Gerol 75W-90 giver en brændstofbesparelse i forhold til 
en traditionel 80W-90 gearolie. 

 

EGENSKABER 
Særdeles gode højtryks (EP) og antislidegenskaber. 

Sikrer et nemt gearskifte, også ved meget lave 
temperaturer. 

Gode antiskum -egenskaber. 

Beskytter effektivt mod rust og korrosion. 

Høj oxidationsstabilitet. 

Lavt flydepunkt og gode lavtemperaturegenskaber. 

God termisk stabilitet. 

 

 

TYPISKE ANALYSER 
EGENSKABER 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 

75W-90 
875 
136 

20 
60000 

170 
-48 
220 

 

 

SPECIFIKATIONER 
API GL-4 
FZG (CEC-L-07-A-75):12 

 

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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