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FCH - Gear oil SAE 80W-90 GL4 - wysokiej jakości olej do przekładni   

         samochodowych 
 
WŁAŚCIWOŚCI : 
 

 stabilna lepkość przy wysokich temperaturach i naprężeniach ścinających 
 dobra ochrona przed zużyciem 
 chroni przed rdzą i korozją 
 dobra płynność w niskich temperaturach 
 dobra kompatybilność ze zwykłymi materiałami uszczelniającymi 
 stabilna lepkość w wysokich temperaturach 
 zmniejszone tarcie wewnętrzne 
 wysoka ochrona przed rdzą i korozją 
 zapobiega powstawaniu laków, szlamów i osadów, pozwalając utrzymać wnętrze skrzyni biegów w 

czystości zapewniając sprawne jej działanie 
 
 
ZASTOSOWANIA : 
 

 przekładnie kierownicze 
 może być zastosowany w przekładniach głównych zsynchronizowanych i niezsynchronizowanych  
 przekładnie główne i skrzynie biegów samochodów osobowych, ciężarowych oraz maszyn do prac 

ziemnych pracujących w trudnych warunkach eksploatacji, tj. przy: 
• dużych prędkościach i małym momencie obrotowym 
• małych prędkościach i wysokim momencie obrotowym 

 zastosowanie w przekładniach, w których przewidziano stosowanie oleju o jakości API GL-4  
 osie napędowe typowo obciążone 

 

SPECYFIKACJE : 
 
- API GL-4     - MAN 341 typ E1 
- Mercedes 235.1    - MAN 341 typ Z2 
- MIL-L-2105      - ZF TE-ML 02B ,  17/17/19A 
     
 
DANE TECHNICZNE :  
 
Klasa SAE      80W-90 
Gęstość w 15oC   kg/m3    890 
Lepkość kinematyczna w 40oC mm2/s    140 
Lepkość kinematyczna w 100oC       mm2/s    14,1 
Punkt zapłonu DIN 51376        oC            > 200 
Temperatura krzepnięcia DIN 51597      oC            < - 30 

FEHCHEM – specjalista w dziedzinie środków smarnych i chemii przemysłowej                                                                                                   
Dzięki stałemu rozwojowi naszej firmy oraz rozbudowie sieci dystrybucyjnej, nasi klienci mogą czerpać korzyści ze stabilnej, najwyższej jakości produktów. Obecnie 
w swojej ofercie posiadamy blisko 3800 różnych specjalistycznych środków smarowych dla wszelkich działów przemysłu (smary, oleje, chłodziwa, produkty w 
aerozolach oraz bardzo szeroką ofertę chemii przemysłowej, odtłuszczaczy, zmywaczy, rozpuszczalników,  itp.)       
OFERUJEMY :                          
Stałe doradztwo techniczne, kompleksowe opracowania i dobór środków smarnych mając na uwadze zmniejszenie lub całkowite wyeliminowanie następujących 
problemów : nadmierne zużycie i awarie maszyn, straty energii, przegrzewanie się maszyn, głośna praca, wycieki, nadmierne zużycie środków smarnych, itd.   
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