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HEXOL STANDARD T75/T90/T140 
ULEI DE TRANSMISIE 

DESCRIERE PRODUS 
HEXOL STANDARD T75 / T90 / T140 sunt uleiuri monograde pentru transmisii recomandate a 
se folosi la diferenţiale, cutii de transmisie şi cutii de viteză cu acţionare manuală. Pot fi 
folosite la toate autovehiculele de pasageri, camioane, utilaje agricole, maritime şi de 
construcţii, precum şi la orice alte utilaje cărora constructorul le recomandă lubrifierea cu un 
asemenea tip de ulei. 
Formulate din uleiuri minerale de bază şi un sistem echilibrat de aditivi (EP, antiuzură, 
antioxidant, anticoroziune şi antispumant). 
 

CARACTERISTICI  
- satisface cerinţele API GL-2; 
- corespunde specificaţiilor ST-OG 19/2005, JICASE MS, MASSEY FERGUSON M1110,  
  Volvo 7325   şi altor tipuri de autovehicule sau utilaje a căror producători recomandă  
  această clasificare;    
- reduce frecarea metal pe metal a pinioanelor chiar şi în timpul şocurilor mecanice; 
- reacţionează cu suprafeţele metalice pentru a preveni sudarea lor şi pentru a reduce uzura; 
- reduce coroziunea şi rugina; 
- stabilitate oxidativă ce reduce formarea acizilor, sedimentelor şi lacului; 
- nu spumează în timpul barbotării. 
 

DOMENIU DE UTIL IZARE  
- toate autovehiculele de pasageri, camioane, utilaje agricole, maritime şi de construcţii  
  precum şi alte utilaje care necesită utilizarea unui ulei de transmisie de tip API GL-2. 
 

PROPRIETĂȚI  SPECIFICE  
Grad de vâscozitate SAE 75 90 140 
Densitate la 15˚C [kg/m³]aprox 900 905 935 
Vâscozitate cinematică la 100˚C [mm²/s] 5.2-7 13,5-24 24-41 
Punct de inflamabilitate [˚C] min. 210 210 220 
Punct de curgere [˚C] max. -33 -25 -12 
 

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 


