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HEXOL TORSION 80W90 
ULEI PENTRU TRANSMISIE 

DESCRIERE PRODUS 
HEXOL TORSION 80W90 este un ulei pentru transmisii, multigrad, de calitate superioară, 
recomandat a se folosi pe tot parcursul anului la diferențiale, cutii de transmisie și cutii de 
viteze cu acționare manuală de ultimă generație. 
Formulat din uleiuri de bază cu aditivi de înaltă performanță cu proprietați EP, anticoroziv, 
antioxidant, antiuzură, antispumant, satisface cerintele API Service GL-5 , precum și cerințele 
tuturor fabricanților care recomandă utilizarea unui ulei de asemenea vâscozitate și 
performanțe sau inferioare. 

CARACTERISTICI  
- satisface cerinţele API Service GL-5, precum și cerințele specificațiilor MIL-L-2105D, MAN  
  342 Type M-2, MB 235.2 , Scania STO 1:0,  Renault Tranself NFP(aka Tranself TRX), FORD  
  M2C200-B   M2C94-A,   ZF TE-ML 05A,07A,12E,16B,16C,17B,19B, 21A., TATRA TDS 80/32; 
- reduc frecarea metal pe metal a pinioanelor chiar și în timpul șocurilor de la pornire; 
- reacționează cu suprafețele metalice pentru a preveni sudarea lor și pentru a reduce uzura; 
- reduc coroziunea și oxidarea, chiar și în prezența umidității; 
- excelentă stabilitate oxidativă ce reduce formarea acizilor, sedimentelor și lacului. 
- nu spumează în timpul barbotării în transmisii; 
- bună fluiditate la temperaturi scăzute. 

DOMENIU DE UTIL IZARE  
- toate  autovehiculele de pasageri, camioane, utilaje agricole, maritime și de construcții, în  
  cutii de transmisie, diferențiale, sisteme de direcție sau orice alte utilaje la care   
  constructorul recomandă folosirea unui lubrifiant cu vâscozitatea SAE 80w90 și API service  
  GL-5 sau inferior; 
- este recomandat a se utiliza pe tot parcursul anului. 

PROPRIETĂȚI  SPECIFICE  
Grad de vâscozitate   SAE80W90 
API Service  GL-5 
Densitate la 15˚C [kg/m³] aprox  905 
Vâscozitate cinematică la 100˚C [mm²/s]  14.6-18.5 
Indice de vâscozitate min  98 
Punct de inflamabilitate [˚C] min  210 
Punct de curgere [˚C] max  -27 
 

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 


