MIDLAND SYNQRON SAE 75W-90
Täyssynteettinen API GL-4/5 vaihteistoöljy joka täyttää korkeimmat vaatimukset.
Fully synthetic gear lubricant to meet the highest requirements.
Kõrgeimatele nõudmistele vastav täissünteetiline ajamimääre.

MIDLAND SYNQRON 75W-90

Täyssynteettinen API GL-4/5 vaihteistoöljy, soveltuu lämpötasapainonsa ja
EP –lisäaineistuksensa (Extreme Pressure) ansiosta käytettäväksi perinteisissä tasauspyörästöissä, manuaalivaihteistoissa taka-akseleissa sekä
hypoidikuormituksissa että normaalitapauksissa. Täyssynteettinen perusöljy takaa öljylle erittäin hyvät kylmäominaisuudet ja vahvan voitelukalvon
myös kuumissa olosuhteissa. Öljy ei
sisällä lisäaineita jotka vahingoittavat
keltametalleja (messinki yms).

MIDLAND SYNQRON 75W-90

Fully synthetic gear lubricant is
a thermally stable multi-purpose
extreme pressure lubricant formulated with synthetic base oils
and premium performance gear oil
additives. Due to use of synthetic
base stocks, the gear oil provides
excellent low temperature ﬂuidity
for safe lubrication during very low
temperature start-up and maintains
a thicker to protective oil ﬁlm during
extremely hot operation conditions.

MIDLAND SYNQRON 75W-90

Täissünteetiline mitmeotstarbeline kõrgsurve ajamimääre, mis koosneb sünteetilistest põhikoostisosadest ning kõrge
kvaliteediga lisanditest. SYNQRON 75W-90
kindlustab suurepärase voolavuse madalatel temperatuuridel (käivitus mdalatel
temperatuuridel) ning säilitab paksema
konsistentsiga kaitsekihi ka väga kõrgetel
temperatuuridel. Ei sisalda kahjulikke lisaaineid, mis kahjustavad kollaseid metalle
(messing jt).

FIN

Edut
• Erinomaiset paineenkesto-ominaisuudet kovissakin olosuhteissa
• Lyömätön hapettumissuoja ja lämpötasapaino minimoi lietteen ja lakan muodostumista
• Erinomainen toimintakyky kuumissa ja kylmissä olosuhteissa pidentää vaihteiston ikää
• Kova kuormankantokyky suojaa naarmuuntumiselta ja kulumiselta
• Korkea leikkaantumislujuus säilyttää viskositeetin kunnossa
• Hyvä korroosiosuoja ja vaahtoamissuoja
• Varma ja toimiva ratkaisu kaikkiin henkilöautojen ja kuorma-autojen vaihteistoihin ja periin
• Sekoituskelpoinen kaikkien perinteisten API Gear-aihteistoöljyjen kanssa

EN

Beneﬁts
• Excellent extreme-pressure properties
• Outstanding oxidation resistance and thermal stability to minimize sludge and varnish formation
• Excellent thermal durability for extended gear life
• High load-carrying capacity for protection against scufﬁng and wear
• High shear stability
• Outstanding low temperature properties
• Protects against rust and corrosion
• Good foam resistance

EST Kasud
• suurepärased ekstreemse rõhu omadused
• silmapaistev oksüdatsioonitõke ja termiline stabiilsus vähendamaks muda või lakikihi teket
• väga hea termiline vastupidavus tagab ajami pikaealisuse
• suur koormustaluvus kaitseb kulumise eest
• kõrge lõikumisstabiilsus
• silmapaistvad madaltemperatuuri omadused
• kaitseb rooste ja korrosiooni eest
• hea vahutamistakistusega

Pakkaus

Packaging

Pakend

180 kg tynnyri (ca. 205 L)

Drum of 180 kg (ca. 205 L)

180 kg tünn (ca. 205 L)

54 kg tynnyri (ca. 62 L)

Drum of 54 kg (ca. 62 L)

54 kg tünn (ca. 62 L)

25 L ämpäri

Pail of 25 L

25 L ämber

LTK 12 pulloa (12 x 1 L)

Case of 12 bottles (12 x 1 L)

Kast 12 pudelit(12 x 1 L)
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tuotekoodi | Product Code | Tootekood:
Tyypilliset ominaisuudet

Typical Properties

Tüüpomadused

SAE luokka

SAE Grade

SAE klass

Viskositeetti cSt @ 40°C

Viscosity cSt @ 40°C

Viskoossus cSt @ 40°C

Viskositeetti cSt @ 100°C

Viscosity cSt @ 100°C

Viskoossus cSt @ 100°C

Viskositeetti cp @ -40°C

Viscosity cp @ -40°C

Viskoossus cp @ -40°C

91
15
max. 150‘000

Viskositeetti-indeksi (VI)

Viscosity Index (VI)

Viskoossusindeks (VI)

Jähmepiste °C

Pour Point °C

Voolavuspunkt °C

-42

Leimahduspiste °C

Flash Point °C

Põlemispunkt °C

160

Ominaispaino kg/L

Gravity, kg/L

Erikaal kg/L

Luokitukset |
| Spetsifikatsioonid
API GL-4/5 • MIL-L- 2105/2105D

Midland – eine Marke der Oel-Brack AG.
www.oelbrack.ch

75W-90

175

0,876

