
PI 25/12/01/2021Інформація до продукту 
Getriebeöl (GL5) 75W-80

Опис
Трансмісійна олія GL5 SAE 75W-80 – це 
високоефективна трансмісійна олив високого тиску 
на основі синтетичних та мінеральних базових олив 
та високоякісних присадок. Забезпечує швидке та 
точне перемикання навіть за низьких температур. 
Також можна використовувати для вирішення 
проблем при виникненні шуму або утрудненому 
перемиканні швидкостей.

Властивості

- хороші в'язкісно-температурні властивості
- для усунення проблем з перемиканням
- відмінна стійкість до окислення
- відмінний коефіцієнт тертя
- чудовий захист від корозії
- дуже хороші низькотемпературні властивості
- відмінний захист від зношування
- оптимальна стабільність до старіння

Класифікації та допуски
API GL5 • MIL-L 2105 C

LIQUI MOLY рекомендує цей продукт для 
транспортних засобів або агрегатів, для 
яких потрібні такі специфікації або номери 
оригінальних запасних частин
Peugeot Citroen (PSA) B71 2315 • Peugeot Citroen 
(PSA) B71 2330

75W-80 
SAE J306
0,87 g/cm³
DIN 51757
52,3 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 8,5 mm²/s
ASTM D 7042-04

В'язкість при -40 °C (Брукфілд) ≤ 150000 mPas
ASTM D 2983-09
135 
DIN ISO 2909
-42 °C
DIN ISO 3016
210 °C
DIN ISO 2592

Індекс в'язкості 

Температура застигання 

Температура спалаху 

Колір по шкалі (ASTM) L2,5 
DIN ISO 2049

Сфера застосування
Розроблено спеціально для застосування у 
механічних коробках передач Peugeot та Citroen. 
Також можна використовувати для вирішення 
проблем при виникненні шуму або утрудненого 
перемикання швидкостей в інших механічних 
коробках передач. Застосування відповідно до 
наведених специфікацій виробників агрегатів або 
автомобілів.

Застосування
Необхідно дотримуватися специфікацій і приписів 
виробника агрегату або автомобіля. Оптимальна 
ефективність можлива лише при використанні в 
незмішаному стані.

3658
D-GB-I-E-P
20463
D-PL-H-RO-TR
7619
D-RUS-UA
3690
D-GB

Наявна упаковка
1 л пластикова банка

1 л пластикова банка 

1 л пластикова банка

20 л пластикова каністра 

205 л металева бочка 21457
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




