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Hypoid-Getriebeöl (GL5) SAE 85W-90

Опис
Мінеральна гіпоїдна трансмісійна олива. Для 
автомобілів із перевіреною часом конструкцією 
трансмісії. Гарантує бездоганну роботу агрегатів 
навіть у найскладніших умовах експлуатації та за 
високих перепадів температури. Забезпечує 
створення міцної змащувальної плівки. Висока 
надійність змащення та оптимальний захист від 
зношування. Чудова температурна 
характеристика в'язкості.

Властивості
- хороші в'язкісно-температурні властивості
- знижує зношування до мінімуму
- нейтрально до поширених матеріалів ущільнень
- знижує робочі шуми
- висока здатність до сприйняття тиску
- чудова стійкість до старіння

Класифікації та допуски
API GL5 • MB-Approval 235.0 • MIL-L 2105 D • ZF TE-
ML 16C • ZF TE-ML 17B • ZF TE-ML 19B • ZF TE-ML 
21A • ZF approval number ZF000695

LIQUI MOLY рекомендує цей продукт для 
транспортних засобів або агрегатів, для яких 
потрібні такі специфікації або номери 
оригінальних запасних частин
MAN 342 Typ M1

85W-90 
SAE J306
0,9 g/cm³
DIN 51757
194 mm²/s
ASTM D 7042-04
17,5 mm²/s
ASTM D 7042-04
<= 150000 mPas
ASTM D 2983-09
97 
DIN ISO 2909
-18 °C
DIN ISO 3016
210 °C
DIN ISO 2592

Технічні дані
Клас в'язкості по SAE 
(трансмісійні оливи)
Густина при 15°C

В'язкість при 40°C 

В'язкість при 100°C 

В'язкість при -12°C (Брукфілд) 

Індекс в'язкості 

Температура застигання 

Температура спалаху

Колір по шкалі (ASTM) L 4,0 
DIN ISO 2049

Сфера застосування
Для високонавантажених трансмісійних вузлів із 
гіпоїдним зачепленням легкових та вантажних 
автомобілів.

Застосування
Згідно з рекомендаціями виробників 
автомобільних трансмісійних агрегатів, де 
рекомендується застосування мастильного 
матеріалу класу API GL-5.

Наявна упаковка
500 мл пластикова банка 1404

D-GB-I-E-P
1035
D-GB-I-E-P
1956
D-RUS-UA
1047
D-GB-I-E-P
1031
D-GB

1 л пластикова банка           

1 л пластикова банка         

20 л пластикова каністра  

60 л металева бочка

205 л металева бочка 2165
D-GB

Наша інформація базується на ретельних дослідженнях і 
вважається достовірною, проте вона не повинна 
використовуватися як обов'язкова рекомендація.

Товариство з обмеженою відповідальністю
«LIQUIMOLY»
Jerg-Wieland-Str. 4 89081 Ulm-Lehr

п/с 2829
89018 Ulm
Німеччина

телефон: +49 (0)731/1420-0
факс: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

сервісна гаряча лінія: 0800/8323230 
технічна гарячая лінія: +49(0)731/1420-871
www.liqui-moly.de




