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Mild EP Gear Oil  to olej przekładniowy klasy SAE 110 wspomagający pracę przy wysokim ciśnieniu, spełniający normę API 

GL-4 podczas pracy przy średnich i dużych obciążeniach.

Informacje dostępne w karcie są przedstawione w oparciu o najnowsze produkty. Należy spodziewać się drobnych różnic w standardowych 

właściwościach produktu, które nie wpływają na jego działanie. Karta charakterystyki jest dostępna na życzenie.

Mild EP Gear Oil  jest przeznaczony do stosowania w przekładniach stalowych w samochodach zabytkowych i klasycznych oraz 

w ciężarówkach, a także w układach kierowniczych z mechanizmem zębatkowym w pojazdach z lat 50-ych i 60-ych XXw.

Mild EP Gear Oil jest odpowiedni do przekładni zębatych stożkowych o zębach krzywoliniowych, do przekładni ślimakowych 

oraz osi hipoidalnych sprzed 1960r.

Mild EP Gear Oil jest odpowiedni do stosowania w wielu przekładniach, gdzie wymagana jest umiarkowana ochrona przed 

działaniem bardzo wysokiego ciśnienia oraz w mechanizmach różnicowych ślimakowych używanych w starszych modelach 

Peugeot.

Mild EP Gear Oil  być używany tam, gdzie wymagany jest olej klasy SAE 90 (zwłaszcza jeżeli skrzynia biegów lub przekładnia 

różnicowa są lekko zużyte) lub olej SAE 140, gdy mechanizmy są w dobrym stanie. Jest również idealny jako olej do przekładni 

przemysłowych ISO 320.

Uwaga: Używać ostrożnie, jeśli istnieje prawdopodobieństwo wystawienia oleju na działanie wody.

 Chroni przed zużyciem

 Dobre właściwości zapewniające ochronę przed tarciem

 Kompatybilny ze stopami miedzi, chroni przed korozją

 Może być używany tam, gdzie wymagany jest olej klasy SAE 90.

 Zawiera specjalny dodatek zwiększający wytrzymałość filtru smarnego, co pozwala na używanie wtedy, gdy zalecany 

jest olej klasy SAE 140.

    

Dane charakterystyczne

Gęstość w 15   C, kg/L    0,904

Lepkość kinematyczna,  C 

w 40  C      320

w 100  C      24,2

Indeks lepkości     97

Test korozji miedzi     1b

Zawartość cynku, w %    0,123

° 

Normy bran�owe

API GL-4

Kod produktu Pojemność

MILD001 1 litr

Olej przek�adniowy

° 

° 
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