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YX Smøreolie Outboard Gear Oil EP 
Mineralsk gearolie 
 
Karakteristik 
Outboard Gear Oil EP er en speciel gearolie fremstillet af højtraffinerede mineralolier tilsat højtryksadditiver (EP) af 
svovlfosfortypen, samt additiver mod skumning og oxidation. 
 
Outboard Gear Oil EP er specielt udviklet til smøring af vinkeldrev i propellerhuset på udenbords motorer. 
 
Outboard Gear Oil EP er ligeledes velegnet til smøring af separatsmurte reduktions- og reverseringsgear i indenbords 
installationer. 
Outboard Gear Oil EP er formuleret til at modstå chokbelastninger ved hurtig acceleration og ved gearskift. 
 
Outboard Gear Oil EP klæber specielt godt til alle metaloverflader, giver god rustbeskyttelse og udskiller let eventuelt 
indtrængende vand. 
 
Godkendelser, ydeevne og anbefalinger 
DIN 51517 / 3 CLP (møder kravene) 
ISO 12925-1 CKD (møder kravene) 
 
Tekniske data (typisk) 
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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 produktions-
tolerancer. 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. 

Viskositet, kinematisk (cSt)  

mm2/s v. 40°C 150 

Viskositetsindeks 95 

Flydepunkt, °C - 24 

FZG Test > 12 

Massefylde v. 15°C, kg/l 0,891 

Artikelkode 61018 

mm2/s v. 100°C 14,5 

 

ISO 3104 

ISO 3104 

ISO 2909 

ISO 3016 

DIN 51354 

ASTM D1298 

 

Test Testmetode Resultat 


