
 

 
Kontroller alltid at det valgte produktet samsvarer med motorprodusentens anbefaling for utstyrets driftsforhold og kundens vedlikeholdsrutiner. 
 

Produktbeskrivelse 

Delo Syn-MTF XZ SAE 75W-80 er en syntetisk girolje med 

høy ytelse for heavy-duty, manuelle girkasser godkjent av 

ZF og Volvo, og formulert for bruk i synkroniserte, manuelle 

girkasser i lastebiler. 

Delo Syn-MTF XZ SAE 75W-80 er formulert med 

syntetiske baseoljer i kombinasjon med høytytende 

additiver for skiftintervall på opptil 450 000 km. 

Fordeler for kunden 

• Lange skiftintervaller på opptil 450 000 km reduserer 

vedlikeholdskostnader og optimaliserer driftstid 

• Spesialtilpassede friksjonskarakteristikker bidrar til 

smidige girskift 

• Høy viskositetsindeks (VI) og robust skjærstabilitet gir 

pålitelig beskyttelse ved høye driftstemperaturer 

• Gode lavtemperaturegenskaper sikrer hurtig 

oljesirkulasjon. Dette bidrar til beskyttelse av kritiske og 

sårbare komponenter 

• Høytrykkstilsetninger (EP)  hindrer slitasje og riving og 

bidrar til reduserte vedlikeholdskostnader 

Bruksområder 

• Delo Syn-MTF XZ SAE 75W-80 er formuler for lange 

skiftintervaller i synkroniserte manuelle girkasser i tyngre 

kjøretøy, inkludert automatiserte modeller som ZF AS 

Tronic og Volvo I-Shift girkasser. Delo Syn-MTF XZ SAE  

75W-80 er egnet for bruk i girkasser utstyrt med intardere 

• Delo Syn-MTF XZ SAE 75W-80 kan brukes til 

servicefyllinger i ZF/girkasser for lastebiler, busser og 

lette kommersielle kjøretøyer med "TE-ML 01"- eller  

"TE-ML 02"-oppføringer på typeplaten. Den er også 

velegnet for anleggsmaskiner der denne type olje er 

foreskrevet.  

 

 

• Opptil 450 000 km skiftintervaller 

• Smidige girskift 

• Høytytende beskyttelse 

• Lang driftstid for oljen 

• Beskytter ved høye temperaturer 

Utvalgte spesifikasjonsstandarder inkluderer: 

API DAF 

Eaton MAN 

Volvo ZF 

 

  

Delo® Syn-MTF XZ  
SAE 75W-80 
Høytytende syntetisk manuell transmisjonsolje for 
tyngre kjøretøy (Erstatter Multigear MTF SAE 75W-80) 

 

Produktegenskaper 



Delo® Syn-MTF XZ SAE 75W-80 ─ Forts. 

 

Ansvarsfraskrivelse Chevron tar intet ansvar for tap eller skade som følge av at dette produktet brukes til andre bruksområder enn det som er spesifikt angitt i 
produktdatabladene. 
Helse, sikkerhet, lagring og miljø Basert på gjeldende tilgjengelig informasjon forventes dette produktet ikke å gi negative helsevirkninger ved bruk til det 
tiltenkte bruksområdet og i samsvar med anbefalingene i Sikkerhetsdatabladene . Sikkerhetsblader er tilgjengelige på forespørsel fra den lokale 
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ved kassering av brukte produkter. 
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• Volvo tillater en maksimal serviceperiode på  

450 000km/3 år fro dette produktet. ZF tillater en 

maksimal serviceperiode på 360 000km/2 år fro  

dette produktet. Oljeserviceintervallet avhenger av 

applikasjonen og type service - sjekk brukerhåndboken 

for detaljer. 

Godkjenninger, ytelse og 

anbefalinger 

Godkjenninger 

• DAF  Olje for ZF-girkasser * 

• MAN  341 Type Z4 [1] * 

• Volvo  97307 [2] 

• ZF  TE-ML 01L [3] 

• ZF  TE-ML 02L [3] 

• ZF  TE-ML 16K [3] 
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Ytelse 

• API  GL-4 [4] 

Anbefalinger 

• DAF   Olje for Eaton-girkasser 

• Eaton (Europa) Delsyntetisk  

                             (300,000 km/3 år) 

• MAN  341 Type E3 

[1] MAN godkjenningsnummer: — 

[2] Volvo godkjenningsnummer: 97307-37 

[3] ZF godkjenningsnummer: ZF003600 

[4]  Selv om dette produktet er egnet for bruk i applikasjoner hvor en  

GL-4-olje er spesifisert, bør det anmerkes at GL-4-spesifikasjonen 

ikke fult ut oppfyller kravene til synkroniserte, manuelle girkasser. 

Denne oljen er optimalisert rundt behovene til kommersielle girkasser 

og det kan hende at den ikke gir tilfredsstillende ytelser i applikasjoner 

som personbil-girkasser. 

Typiske testdata 

Test Testmetoder Resultater 

Holdbarhet: 60 måneder fra påfyllingsdato angitt på produktetiketten. 

Viskositet, kinematisk, 100°C, mm2/s ASTM D445 9,85 

Viskositet, kinematisk, 40°C, mm2/s ASTM D445 58,2 

Viskositet, Brookfield, -40°C, mPa.s ASTM D2983 73 400 

Viskositetsindeks ASTM D2270 155 

Tetthet, 15°C, kg/L ASTM D1298 0,859 

Flammepunkt COC, °C ASTM D92 224 

Flytepunkt, °C ASTM D5950 -39 

Den generelle informasjonen er ikke en spesifisering, men en indikasjon basert på gjeldende produksjon, og kan påvirkes av tillatte produksjonstoleranser. 

Med forbehold om endringer. Dette erstatter alle tidligere utgaver og informasjonen i dem. 
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