
w w w . h e x o l . c o m  
F I Ș A  T E H N I C Ă  

HEXOL LUBE SRL  
Zona Metropolitană Oradea • 417166 Paleu, Str. Ardealului nr. 1A, jud. Bihor • România 
Telefon +40 259 454216 +40 259 449203 +40 724 322992 Fax +40 259 428299 e-mail: oradea@hexol.com 

HEXOL SYNLINE TORSION 75W80 
ULEI TRANSMISIE 

DESCRIERE PRODUS 
Hexol Synline Torsion 75W80 este un ulei sintetic blend pentru transmisii cu performanţe 
foarte înalte, având caracteristici excelente de lubrifiere, asigurând intervale maximale între 
schimburile de ulei. Acesta este produs din uleiuri de bază sintetice de înaltă calitate şi uleiuri 
hidrocracate utilizând un sistem complex de aditivi, asigurând o excelentă protecţie 
antiuzură. Recomandat a fi utilizat în cutii de viteză manuale care echipează cele mai 
moderne autovehicule şi alte angrenaje hipoidale. 

CARACTERISTICI  
- satisface cerinţele API Service GL-5 si GL-4; 
- îndeplineşte cerinţele standardelor impuse de producători de autovehicule ca: Tatra TDS  
  80/32, MIL-L-2105D, ZF TE-ML 07 A, ZF TE-ML 17 B; 
- lubrifiere optimă într-un interval mărit de temperatură ( -40°C- +50°C); 
- excelentă protecţie antiuzură, durată de viaţă extinsă a angrenajelor; 
- durată de viaţă foarte lungă a uleiului; 
- excelentă stabilitate termică şi antioxidantă a uleiului; 
- uleiul îşi pastrează proprietăţile timp de 5 ani, în ambalajul original bine închis, ferit de surse  
  de căldură şi lumină  solară directă ( temperatura max. +40°C ). 

DOMENIU DE UTIL IZARE  
- recomandat a fi folosit la cutii de viteză, sisteme de direcţie, diferenţiale care echipează  
  autoturisme, vehicole comerciale uşoare şi grele, echipamente de construcţii şi agricole  
  unde producătorul recomandă un ulei cu parametrii menţionaţi mai jos; 
- de asemenea poate fi utilizat ca lubrifiant în angrenaje hipoidale, în echipamente  
  industriale; 
- acesta are un interval între schimburi extrem de lung, în funcţie de recomandările  
  producătorului echipamentului. 

PROPRIETĂȚI  SPECIFICE  
Grad de vâscozitate   SAE 75W80 
API Service  GL-5 
Densitate la 15˚C [kg/m³] aprox  875 
Vâscozitate cinematică la 100˚C [mm²/s]  7 - 11 
Indice de vâscozitate min  150 
Punct de inflamabilitate [˚C] min  215 
Punct de curgere [˚C] max  -40 

AMBALAJ  

 

 0.4Kg  1Kg  4Kg  15Kg  180Kg   
 0.23L  0.45L  0.5L  0.6L  0.9L  1L  3L 
 4L  5L  10L  20L  60L  208L  1000L 


