Multigear R
Висококачествено полусинтетично
смазочно масло за целия предавателен
механизъм
Описание на продукта

Акценти за продукта

Multigear R е висококачествено полусинтетично
всесезонно смазочно масло за целия предавателен
механизъм, подходящо за API GL-4 и API GL-5
приложения. Формулира се с полусинтетични базови
масла и ефективна система от добавки.

• Подходящо за синхронизирани ръчни скоростни
кутии и главни предавания

Предимства за клиента

• Способност за удължаване на пробега за смяна
• Много добри високотемпературни свойства
• Съдейства за защитата на системата при
стартиране при ниски околни температури
• Устойчиви ЕР свойства

• Специално балансираните фрикционни
характеристики са подходящи за синхронизирани
ръчни трансмисии и главни предавания, което
намалява броя и видовете складови запаси

Избраните спецификации и стандарти включват:
API

• Способността за удължаване на пробега за смяна
намалява необходимостта от сервизно обслужване и
времето за престои
• Високоефективната технология на добавките
съдейства за подобряване на антиизносните и EP
свойства на маслото
• Много добрата течливост при ниски температури
гарантира бързата циркулация на маслото и защитата
на системата от износване при стартиране при
студени климатични условия
• Надеждната стабилност на окисление осигурява
устойчивостта на маслото към сгъстяване по време
на работа и образуването на вредни лакови и други
отложения

Винаги проверявайте дали избраният продукт отговаря на препоръките на производителя на оригиналното оборудване за работните условия на
съоръжението и практиките на клиента за обслужване и поддръжка.

Multigear R ─ Продължава

Приложения
• Multigear R е предназначено за употреба в ръчни
автомобилни предавателни кутии, за които се
предписва течност, удовлетворяваща изискванията
на API GL-4 или API GL-5 и за хипоидни
диференциали, за които се предписва ЕР масло
удовлетворяващо изискванията на API GL-5 или
МТ-1.

Одобрения, спецификации и
препоръки
Спесификации
• API

GL-4

• API

GL-5

• API

MT-1

• Високата термостабилност прави маслото Multigear
R подходящо за употреба в приложения с повисоки работни температури отколкото онези, при
които се използват традиционните минерални
трансмисионни масла. Освен това, маслото
позволява и удължаване на интервалите за смяна
спрямо традиционните минерални трансмисионни
масла.
• Маслото Multigear R е подходящо за употреба и в
полуосите на множество спортни автомобили с
висока проходимост (SUV) в т.ч. повечето модели
на Land Rover (с изключение на Discovery 3/4) и на
Opel/Vauxhall Frontera.
• Маслото Multigear R НЕ СЕ препоръчва за
употреба в ZF трансмисии, оборудвани с
интардери (тук се включват няколко модела на DAF
и MAN). За посочените изключения използвайте
одобрена течност като Multigear MTF SAE 75W-80.

Типични резултати от изпитване
Тест

Методи за изпитване

Код на продукта

Резултати
804002

Срок на съхранение: 60 месеца от датата на пълнене посочена на етикета на продукта
Кинематичен вискозитет при 100 °C, mm2/s

ASTM D445

14.4

Кинематичен вискозитет при 40 °C, mm2/s

ASTM D445

81

Кинематичен вискозитет при -10 °C, mm2/s

ASTM D445

1560

Вискозитет по Брукфийлд, -40 °С, mPa.s

ASTM D2983

55 000

Вискозитетен индекс

ASTM D2270

186

Плътност, 15 °C, Kg/l

ASTM D4053

0.876

Пламна температура, СОС, °C

ASTM D92

200

Температура на течливост, °C

ASTM D5950

-48

Информацията, посочена в типичните характеристики, не представлява спецификация, а е индикация на базата на текущото производство и
може да бъде засегната от допустимите производствени толеранси. Запазваме си правото на промени. Настоящето заменя и отменя всички
предходни издания и съдържащата се в тях информация.
Дисклеймър (отказ от права). Шеврон не поема отговорност за каквито и да било загуби или вреди, претърпени в резултат на използването на
този продукт за приложения, различни от приложенията, специално посочени в продуктовите спецификации.
Здраве, безопасност, съхранение и опазване на околната среда. На базата на наличната в момента информация, този продукт не се очаква да
предизвиква неблагоприятни ефекти върху здравето, когато се използва за предвидените приложения и съгласно препоръките, предоставени в
Информационния лист за безопасност (MSDS). Информационните листи се предоставят при поискване от Вашите местни търговски офиси или
чрез Интернет. Този продукт не трябва да се използва за други освен предвидените цели. Когато изхвърляте отработения продукт, направете
необходимото за опазване на околната среда и следвайте местното законодателство.
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