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Kroon-Oil Syngear MT/LD 75W-80

Descrição

Syngear MT/LD 75W-80 é um óleo de transmissão de longa duração, sintético e de alta qual. É suplementado com os mais recentes 
aditivos para obter as seguintes propriedades:

Fantástica estabilidade térmica, mantendo a baixa viscosidade durante muito tempo
Resistência muito elevada à ferrugem, corrosão e espuma
Um baixo ponto de fluidez que assegura mudanças simples de velocidade a temperaturas muito baixas
Propriedades de "Pressão extrema" de elevada qualidade
Longa capacidade de utilização

Aplicação

Syngear MT/LD 75W-80 foi especialmente desenvolvido para transmissões modernas, de elevada potência (compactas) e manuais nas 
quais as temperaturas de funcionamento são capazes de alcançar níveis muito elevados. Este produto é também particularmente 
adequado quando os fabricantes exigem longos intervalos de substituição de óleo. Consulte as especificações do produto na folha de 
produto para utilização correcta. 

Especificações

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

Típicas

Densidade a 15 °C, kg/l 0,858

Viscosidade 40 °C, mm²/s 59,50

Viscosidade 100 °C, mm²/s 10,00

Índice de viscosidade 155

Ponto de inflamação COC, °C 218

Ponto de fluidez, °C -39

Número de base total, mgKOH/g 4,2

Os dados mencionados nesta ficha informativa do produto têm a finalidade de permitir ao leitor orientar-se em relação às propriedades e possíveis aplicações dos nossos produtos. Apesar desta descrição 
geral ter sido redigida com o máximo de cuidado na data expressa, o compilador rejeita quaisquer responsabilidades por danos causados pela não plenitude e/ou imprecisões nestas informações, 
especialmente quando estes forem causados por erros ortográficos evidentes. Os termos de entrega do fornecedor aplicam-se a todos os fornecimentos de produtos. Aconselhamos o leitor a realizar a 
escolha final do produto, particularmente para aplicações críticas, após consultar o fornecedor. Devido à contínua pesquisa e desenvolvimento de produtos, as informações aqui contidas estão sujeitas a 
alterações sem notificação.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefone +31 (0)546 818165. Vendas +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail sales@kroon-oil.com



Embalagens disponíveis

32744
20 L Bag in 

Box

57018
Balde de 20 l

35131
Bidão de 20 l

12175
Bidão de 60 l

34553
Bidão de 200 l

12271
Bidão de 208 l
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