
Cechy charakterystyczne i zalety

Unikac kontaktu ze skóra. W przypadku kontaktu ze skóra dokladnie przemyc ja woda mydlana. Usuwac zuzyty
olej w punkcie recyklingu lub równowaznym. Karty charakterystyki są dostępne na stronie
www.statoillubricants.com i dostarczane na żądanie.

Zawiera nowoczesne dodatki skutecznie ograniczajace zuzycie, zmniejszajace zmeczenie powierzchniowe i
przeciwdzialajace korozji. Bardzo duza stabilnosc oksydacyjna - nawet podczas pracy w wysokich temperaturach
- pozwala ograniczyc do minimum wymagana czestotliwosc wymiany. Nie jest szkodliwy dla materialów
uszczelniajacych, co minimalizuje ryzyko wystepowania przecieków. Bardzo dobre wlasciwosci w niskich i
wysokich temperaturach zapewniaja prawidlowe dzialanie przekladni w zmiennych warunkach pracy. Moze byc
stosowany w calym ukladzie napedowym.

Próby i zatwierdzenia

Obszar stosowania

GEARWAY S5 75W-140

Specyfikacje:  API GL-4, API GL-5

Syntetyczny olej przekładniowy

GEARWAY S5 75W-140 to olej przekladniowy o szerokim zakresie zastosowan, przeznaczony do napedów
pojazdów, recznych skrzyn biegów, osi tylnych i przekladni hipoidalnych, w przypadku których zalecany jest olej
zgodny ze specyfikacja API GL-4 lub GL-5. GEARWAY S5 75W-140 jest przeznaczony do pracy w warunkach
bardzo duzego obciazenia i zmniejszonej czestotliwosci wymiany.

Zatwierdzenia:  Scania STO 1:0

Data poprawek  20-mar-2014

Opis produktu

Spełnia wymagania:  ZF TE-ML 05B, ZF TE-ML 12B, ZF TE-ML 16F, ZF TE-ML 19C, MIL-PRF-2105E, Arvin
Meritor 076-M
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GEARWAY S5 75W-140 to calkowicie syntetyczny olej przekladniowy do osi tylnych i recznych skrzyn biegów.

Postępowanie ze środkami oraz ich przechowywanie



Dane charakterystyczne

26.2

ASTM D 2983

857

Lepkość w temperaturze 40°C
mm² / s

Temperatura zapłonu zmierzona
metodą otwartego naczynia
(COC)

Lepkość kinematyczna
Brookfielda w temperaturze -40°C

temperatura krzepnięcia

ISO 3104

Wartość

240

Charakterystyka

kg/m3

Wskaźnik lepkości

190

mm² / s
-48

mPa s

140

Gęstość w temperaturze 15°C

ISO 3104

Jednostki
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ISO 2909
Lepkość w temperaturze 100°C

Metoda

ISO 3016

145000

ISO 2592


