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Kroon-Oil Syngear MT/LD 75W-80

Beschrijving

Syngear MT/LD 75W-80 is een brandstofbesparende, dunvloeibare synthetische Long Life transmissieolie. De modernste additieven zijn 
toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

Uitstekende thermische stabiliteit waardoor de lage viscositeit gedurende lange tijd behouden blijft
Zeer sterk anti-roest-, anticorrosie- en antischuimvermogen
Laag stolpunt waardoor ook schakelen bij zeer lage temperuren gemakkelijk gaat
Zeer hoogwaardige 'Extreme Pressure' eigenschappen
Lange inzetbaarheid

Toepassing

Syngear MT/LD 75W-80 is speciaal ontwikkeld voor moderne, zwaar belaste (compacte)en handgeschakelde transmissies waarvan de 
bedrijfstemperaturen hoog op kunnen lopen. Ook is dit product uitermate geschikt wanneer fabrikanten lange verversingstermijnen 
voorschrijven. Raadpleeg voor de juiste toepassing de productspecificaties in het productblad. 

Specificaties

API GL-4

MAN 341 Typ Z4

ZF TE-ML 01L / 02L / 16K

DAF

Eaton Europe (extended drain)

Iveco

Renault

Volvo 97307

ZF TE-ML 08 / 13 / 24A

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l 0,858

Viscositeit 40 °C, mm²/s 59,50

Viscositeit 100 °C, mm²/s 10,00

Viscositeitsindex 155

Vlampunt COC, °C 218

Vloeipunt, °C -39

Total Base Number, mgKOH/g 4,2

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle 
zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar 
deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische 
toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefoon +31 (0)546-818165. Verkoop +31 (0)546-816184. Fax +31 (0)546-817367. E-mail verkoop@kroon-oil.nl



Beschikbare verpakkingen

32744
20 L Bag in 

Box

57018
20 L pail

12175
60 L drum

12271
208 L vat
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