
MOL Hykomol 85W-140
közlekedési hajtóműolaj

A MOL Hykomol 85W-140 nagy finomítási fokú alapolajokból összetett hatású adalékok felhasználásával gyártott
nagy üzemi viszkozitású többfokozatú hajtóműolaj.

Alkalmazási terület

Haszongépjárművek kézi és automatizált kapcsolású mechanikus
sebességváltói

Mezőgazdasági és építőipari gépek kézi kapcsolású váltói, hajtóművei

Mezőgazdasági és építőipari gépek véglehajtásai

Haszongépjárművek kézi és automatizált kapcsolású mechanikus
sebességváltói

Mezőgazdasági és építőipari gépek kézi kapcsolású váltói, hajtóművei

Mezőgazdasági és építőipari gépek véglehajtásai

Tulajdonságok és előnyök

Kiváló kopásvédelemHosszú hajtómű élettartam, megbízható működésHosszú hajtómű élettartam, megbízható működésKiváló kopásvédelem

Korszerű adalékrendszerHatékony EP hatás, hosszú szinkrongyűrű élettartamHatékony EP hatás, hosszú szinkrongyűrű élettartamKorszerű adalékrendszer

Alacsony habzási hajlamStabil, egyenletes kenőfilm, kisebb mértékű kopásStabil, egyenletes kenőfilm, kisebb mértékű kopásAlacsony habzási hajlam

Jó hő- és oxidációs stabilitásKiváló tulajdonságait hosszú időn keresztül megőrziKiváló tulajdonságait hosszú időn keresztül megőrziJó hő- és oxidációs stabilitás

Kiemelkedő korrózióvédő hatásHosszan tartó alkatrész védelemHosszan tartó alkatrész védelemKiemelkedő korrózióvédő hatás

Specifikációk és jóváhagyások

Viszkozitási fokozat: SAE 85W-140
API GL-4
MIL-L-2105

API GL-4
MIL-L-2105

Minőségi jellemzők

Minőségi jellemzők Tipikus értékek

0,904Sűrűség 15°C-on [g/cm3]

425Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm2/s]

27,2Kinematikai viszkozitás 100 °C-on [mm2/s]

88Viszkozitási index

-12Folyáspont [°C]

260Lobbanáspont (Cleveland) [°C]

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.
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MOL Hykomol 85W-140
közlekedési hajtóműolaj

Tárolási és kezelési előírások

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben.
Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól.
Óvjuk a közvetlen napfénytől.
A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és
környezetvédelmi előírásokat kell betartani.
További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.
A hajtóműolajok készre formulázott kenőanyagok, utólagos adalékolásuk szükségtelen és előre nem látható káros
következményekkel járhat.
Erre az esetre a gyártó és forgalmazó nem vállal felelősséget.
Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 60 hónap
Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 40°C

Rendelési információk

Vámtarifaszám 27101987

Cikkszámok és kiszerelési formák:
MOL Hykomol 85W-140 50KG 60L fém hordó (csak rendelésre)13100182
MOL Hykomol 85W-140 180KG 216,5L fém hordó (csak rendelésre)13100183
MOL Hykomol 85W-140 Tankautó (csak rendelésre)13301332

Rendelésfelvétel:

Telefon:
Fax:
E-mail:

06 (80) 201-296 (ingyenesen hívható, munkanapokon 07-16 óra között)
06 (34) 380-010
kenoanyag@mol.hu
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