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HEXOL SYNLINE TORSION 75W90 
MENJALNIŠKO OLJE 

OPIS IZDELKA 
Hexol Synline Torsion 75W90 je visoko zmogljivo sintetično večnamensko menjalniško olje. 

Izdelano je iz visoko kakovostnih sintetičnih in visoko rafiniranih hidro baznih olj, obogaten z 

zapletenim sistemom aditivov, ki zagotavljajo odlično zaščito pred obrabo. Priporočljivo je za 

uporabo v najbolj naprednih avtomobilskih ročnih menjalnikih in drugje, kjer se priporočajo 

hipoidna olja. 

 

LASTNOSTI  
- API service GL-5 and GL-4; 
- Tatra TDS 80/32, MIL-L-2105D, ZF TE-ML 07A, ZF TE-ML 17B; 
- Optimalno mazanje od -40°C do 50°C; 
- Odlična zaščita proti obrabi, ki podaljšuje življenjsko dobo menjalnika; 
- Podaljšan interval menjave; 
- Odlična termična in oksidacijska stabilnost; 
- Rok uporabe je do 5 let, če je olje pravilno shranjeno (ni izpostavljeno temperaturam višjim  
  od 40°C) in v originalni embalaži. 

UPORABA 
- Primeren je za menjalnike, krmilne naprave, ohišja osi in kardanske zglobe za osebna in  
  dostavna vozila ter lahka in težka gospodarska vozila, gradbene in kmetijske stroje oz. kadar  
  proizvajalec priporoča olje z zgoraj navedenimi parametric; 
- Lahko se uporablja kot mazivo v ostalih hipoidnih menjalnijkih in industrijski opremi; 
- Podaljšan interval menjave. 
 

LASTNOSTI  
Viskoznostni razred SAE  75W90 
API  GL-5 
Gostota pri 15°C(kg/m³)  875 
Kinematična viskoznost pri 100°C(mm²/s)  13-16.1 
Indeks viskoznosti, min  140 
Točka vrelišča (°C)  215 
Točka ledišča (°C)  -42 
 
 

PAKIRANJE 
 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 
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