
MOL Hykomol Syntrans 75W-90
szintetikus közlekedési hajtóműolaj

A MOL Hykomol Syntrans 75W-90 prémium minőségű szintetikus bázisolaj és a legmodernebb komplex
adalékrendszer felhasználásával gyártott többfokozatú hajtóműolaj, amely hosszú olajcsere periódust és
megbízható működést biztosít.

Alkalmazási terület

Haszongépjárművek kézi és automatizált kapcsolású mechanikus
sebességváltói

Korszerű személygépkocsik, SUV-ok, kishaszonjárművek manuális
váltói

Haszongépjárművek kézi és automatizált kapcsolású mechanikus
sebességváltói

Korszerű személygépkocsik, SUV-ok, kishaszonjárművek manuális
váltói

Tulajdonságok és előnyök

Kimagasló oxidációs stabilitásLehetővé teszi a hosszú csereperiódusú alkalmazástLehetővé teszi a hosszú csereperiódusú alkalmazástKimagasló oxidációs stabilitás

Alacsony súrlódási tényezőJó hatásfok és alacsony üzemanyag fogyasztásJó hatásfok és alacsony üzemanyag fogyasztásAlacsony súrlódási tényező

Kiváló hőstabilitásMegakadályozza az iszap és lerakódás képződést, csökkenti a
szervízigényt

Megakadályozza az iszap és lerakódás képződést, csökkenti a
szervízigényt

Kiváló hőstabilitás

Kiváló hidegfolyási tulajdonságokÜzemanyagtakarékos működés alacsony hőmérsékletenÜzemanyagtakarékos működés alacsony hőmérsékletenKiváló hidegfolyási tulajdonságok

Alacsony habzási hajlamNagy fordulatszám mellett is folytonos, stabil kenőfilmNagy fordulatszám mellett is folytonos, stabil kenőfilmAlacsony habzási hajlam

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

Specifikációk és jóváhagyások

Viszkozitási fokozat: SAE 75W-90
API GL-4
Tatra TDS 80/32
ZF TE-ML 08

API GL-4
Tatra TDS 80/32
ZF TE-ML 08

Minőségi jellemzők

Minőségi jellemzők Tipikus értékek

0,847Sűrűség 15°C-on [g/cm3]

96,5Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm2/s]

14,5Kinematikai viszkozitás 100 °C-on [mm2/s]

-45Folyáspont [°C]

220Lobbanáspont (Cleveland) [°C]

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.
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MOL Hykomol Syntrans 75W-90
szintetikus 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 34031980

Cikkszámok és kiszerelési formák:
MOL Hykomol Syntrans 75W-90 10LA 10L műanyag kanna13301976
MOL Hykomol Syntrans 75W-90 170KG 216,5L fém hordó (csak rendelésre)13301970

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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