Produktbeskrivelse
Texaco Geartex S5

Højtydende syntetisk transmissions– og differentialeolie
Karakteristik
Geartex S5 75W-140 er en højtydende fuldsyntetisk multigrad EP transmissions– og differentialeolie formuleret på PAO
-basis (Polyalphaolefiner), der i kombination med en førende additivteknologi yder forbedret brændstoføkonomi og optimal beskyttelse ved varierende omgivelses– og driftstemperaturer.
Olien sikrer på grund af sin viskositetskarakteristik hurtig og problemfri smøring ved såvel lave opstartstemperaturer
(-51°) samtidig med at olien bevarer tilstrækkelig viskositet for effektiv smøring og beskyttelse ved høje driftstemperaturer.
Geartex S5 75W-140 anbefales for smøring af transmissioner og differentialer, hvor en olie med viskositet SAE 75W140 og kvalitetskravene API GL-5 er foreskrevet.
Godkendelser, ydeevne og anbefalinger
Godkendelser
Scania STO 1:0
For brug i manuelle transmissioner hvor omgivelsestemperaturen er –25° til >+30°C og aksler hvor
omgivelsestemperaturen er <-30° til >+30°C.
Anbefalinger
Anbefales for smøring året rundt af automotive gearkasser, styresystemer, aksler og hypoid differentialer, hvor en
EP-olie API GL-5 er foreskrevet.
Tekniske data (typisk)
Test

Testmetode

Viskositetsgrad

Resultat
SAE 75W-140

Vægtfylde v/15°C, kg/l

ASTM D1298

0,873

Flammepunkt COC, °C

ISO 2593

215

Flydepunkt, °C

ISO 3016

-51

ISO 3104

181

ISO 3104

25,4

Viskositet, Brookfield, -40°C mPa.s

ASTM D2983

130,000

Viskositetsindeks

ISO 2909

175

Copper Corrosion, 3t, 121°C

ASTM D0130

1b

FZG slidtest belastning, a/8.3/90

DIN 51354

12+

Viskositet, kinematisk (cSt)
mm2/s v. 40°C
2

mm /s v. 100°C

Artikelkode

33065

Revideret: 3. juni 2020
Kontroller altid, at det valgte produkt er i overensstemmelse med anbefalingen fra leverandøren af det originale udstyr under hensyntagen til udstyrets
driftsbetingelser og kundens vedligeholdelsespraksis.
Informationer, givet i generelle typiske data, udgør ikke en specifikation, men er en indikation på løbende produktion indenfor acceptable produktionstolerancer. Ret til ændringer forbeholdes. Denne produktbeskrivelse afløser alle tidligere udgivelser og den deri indeholdte information.
Ansvarsfraskrivelse
YX Smøreolie A/S fralægger sig ethvert ansvar for tab eller skade, opstået ved brug af dette produkt på måder, der ikke er specifikt angivet i noget
produktdatablad.
Sundhed, sikkerhed, opbevaring og miljø
Baseret på de nuværende tilgængelige informationer anses dette produkt ikke for at give utilsigtede helbredspåvirkninger, når det anvendes efter
forskrifterne og i overensstemmelse med anbefalingerne i produktets sikkerhedsdatablad (SDB). Databladene fremsendes efter anmodning gennem
Deres lokale forhandler eller via internettet. Dette produkt må ikke anvendes til andre formål, end det er beregnet til. Ved bortskaffelse af det brugte
produkt skal miljøreglerne og det lokale affaldsreglement overholdes.
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