
AVTOMOBILSKA MAZIVA
MOL Hykomol 80W

olje za avtomobilska gonila

Prednosti izdelka

- zanesljiv mazalni film
- izjemna zaščita proti obrabi
- odlična mazivnost
- zelo dobro razmerje med ceno in učinkovitostjo

Uporabe

MOL Hykomol 80W je olje za gonila pod velikimi pritiski, lahko se uporablja za mazanje ročnih menjalnikov,
sinhroniziranih ročnih preklopnih naprav, korektorjev, ohišij osi, univerzalnih zglobov in krmilij, kot je navedeno v
navodilih proizvajalca motornih vozil.
Izdelek so odobrili dobro poznani proizvajalci tovornjakov in avtobusov.

Specifikacije in odobritve

Stopnja viskoznosti: SAE 80W
MB-Approval 235.1
MAN 341 Typ E1
MAN 341 Typ Z2
ZF TE-ML 02B[ZF001116]
ZF TE-ML 17A[ZF001116]
ZETOR
API GL-4
MIL-L-2105
MAN 341 Typ Z1

Opis izdelka

MOL Hykomol K 80W olje za gonila iz visoko rafiniranih baznih olj in dodatkov (reološki spreminjevalec, aditivi za
obstojnost na ekstremne pritiske in proti oksidaciji, koroziji, penjenju) z mešanimi lastnostmi.

MOL Hykomol 80W zaradi dodatka za obstojnost pri ekstremnih pritiskih zagotavlja primeren mazalni film in zaščito za
gonila, tudi če mazalni film ne nudi več dovoljšnje učinkovitosti zaradi visoke temperature in pritiska.

Ima odlično oksidacijsko stabilnost in preprečuje degradacijo mazalnega olja celo pri visokih obratovalnih
temperaturah in hitrostih.

Njegov protikorozivni učinek preprečuje korozijo gonil in ležajev, medtem ko nizka stopnja penjenja preprečuje pojav
zračnih mehurčkov, ki imajo slab vpliv na mazivo.

Običajne lastnosti

Običajne vrednostiLastnosti

0,901Gostota pri 15 °C [g/cm3]

89,0Kinematična viskoznost pri 40 °C [mm2/s]

9,9Kinematična viskoznost pri 100 °C [mm2/s]

88Indeks viskoznosti

-30Točka tečenja [°C]

220Plamenišče (Cleveland) [°C]

Karakteristike v tabeli so običajne vrednosti izdelka in ne predstavljajo specifikacije.

Proizvaja in distribuira: MOL-LUB Ltd.
Tehnični servis: H-1117 Budapest, Budafoki u. 59.
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AVTOMOBILSKA MAZIVA
MOL Hykomol 80W

olje za avtomobilska gonila

Navodila za shranjevanje in ravnanje

V originalni embalaži pod priporočenimi pogoji shranjevanja: 60  meseci
Nevarnost vnetljivosti: IIIB
Priporočena temperatura skladiščenja: max. 40°C
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