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Hypoid-Getriebeöl (GL4/5) TDL SAE 75W-90

Опис
Універсальна трансмісійна олива для 
універсального застосування у автомобілях та 
іншій техніці. Завдяки скороченню сортів мастил і 
виключенню ризику змішування вона робить 
помітний внесок у раціоналізацію в сучасному 
парку автомобілів. Зниження тертя завдяки 
оптимальній в'язкості сприяє економії палива.

Властивості
- знижує втрати на тертя
- забезпечує оптимальне перемикання
- універсально застосовується
- посилений змащувальний ефект
- відмінна стабільність в'язкості
- економія палива

Класифікації та допуски
API GL4 • API GL5 • API MT-1

LIQUI MOLY рекомендує цей продукт 
додатково для транспортних засобів або 
агрегатів, для яких потрібні такі 
специфікації або номери оригінальних 
запасних частин
DAF • Eaton • MAN M 3343 Typ M • Scania STO 1:0 • 
ZF TE-ML 02B • ZF TE-ML 08 • ZF TE-ML 16B • ZF 
TE-ML 17B • ZF TE-ML 19B

75W-90 
SAE J306
0,88 g/cm³
DIN 51757
81,4 mm²/s
ASTM D 7042-04

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

В'язкість при 40°C

В'язкість при 100°C 14 mm²/s
ASTM D 7042-04

В'язкість при -40 °C (Брукфілд) <= 150000 mPas
ASTM D 2983-09
178 
DIN ISO 2909
-48 °C
Din ISO 3016
180 °C
DIN ISO 2592

Індекс в'язкості 

Температура застигання 

Температура спалаху 

Колір по шкалі (ASTM) L3,0 
DIN ISO 2049

Сфера застосування
Розроблено спеціально для застосування на 
комерційному транспорті. Універсальна олива класу 
TDL (для всіх типів приводу) для механічних коробок 
передач, допоміжних та диференціальних передач 
без диференціала, що блокується. Необхідно 
дотримуватись вимог виробників автомобілів та 
агрегатів.

Застосування
Необхідно дотримуватись приписів з експлуатації 
виробників транспортних засобів, коробок передач.

1406
D-GB-I-E-P
1407
D-GB-I-E-P
2655
D-PL-H-RO-TR
3945
D-RUS-UA
3939
D-RUS-UA

Наявна упаковка
500 мл пластикова каністра

1 л пластикова каністра

1 л пластикова каністра

1 л пластикова каністра

4 л пластикова каністра 

20 л пластикова каністра 1408
D-GB-I-E-P

60 л металева бочка 4708
D-GB

205 л металева бочка 4709
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




