
AVTOMOBILSKA MAZIVA
MOL Hykomol K 85W-90

olje za avtomobilska gonila

Prednosti izdelka

- zanesljiv mazalni film
- možnost podaljšane zamenjave
- odlična oksidacijska stabilnost
- zelo dobra zaščita proti koroziji
- zmožnost prenašanja izjemne obremenitve
- odobritve proizvajalca

Uporabe

Olje MOL Hykomol K 85W-90 je v osnovi narejeno za mazanje težkih hipoidnih gonil. Uporablja se za mazanje osebnih
in gospodarskih vozil. Z njim se lahko namažejo ročni menjalniki, korektorji, ohišja osi, univerzalni zglobi in krmilja.

Glede uporabe na mazalnih točkah z nižjo storilnostjo se posvetujte z našim tribološkim izvedencem.

Pri obdobju menjave olja je potrebno upoštevati navodila za uporabo. Glede na vrsto vozila in delovne pogoje je
možen interval menjave olja od 50.000 do 200.000 km (največ 3 leta).

MOL Hykomol K 85W-90 ima spodaj naštete odobritve. Izdelek ponuja odlično rešitev za mazanje osi gradbenih
strojev, tovornjakov, avtobusov in kmetijske mehanizacije.

Specifikacije in odobritve

Stopnja viskoznosti: SAE 85W-90
MB-Approval 235.0
MAN 342 Typ M-1
ZF TE-ML 16C[ZF001113]
ZF TE-ML 17B[ZF001113]
ZF TE-ML 19B[ZF001113]
ZF TE-ML 21A[ZF001113]
API GL-5
MIL-L-2105D
Ford SQ-M2C9002-AA
Volvo 97310
ZF TE-ML 07A
ZF TE-ML 16B

Opis izdelka

MOL Hykomol K 85W-90 olje za gonila je izdelano iz visoko rafiniranega olja z uporabo naprednih naftnih tehnologij in
dodatkov (reološki spreminjevalec, aditivi za obstojnost na ekstremne pritiske in proti oksidaciji, koroziji, penjenju) z
mešanimi lastnostmi.

Zaradi visoke vsebnosti dodatka za obstojnost na ekstremne pritiske nudi optimalno mazanje tudi za gonila, ki se
uporabljajo v težkih razmerah. Ima odlično oksidacijsko stabilnost, kar omogoča dolge intervale menjave olja.

Protikorozivna zaščita preprečuje korozijo na zobatih gonilih in ležajih celo ob prisotnosti vlage.

Nizka stopnja penjenja pripomore pri vzdrževanju moči mazalnega filma.

Proizvaja in distribuira: MOL-LUB Ltd.
Tehnični servis: H-1117 Budapest, Budafoki u. 59.
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AVTOMOBILSKA MAZIVA
MOL Hykomol K 85W-90

olje za avtomobilska gonila

Običajne lastnosti

Običajne vrednostiLastnosti

0,910Gostota pri 15 °C [g/cm3]

210,0Kinematična viskoznost pri 40 °C [mm2/s]

17,6Kinematična viskoznost pri 100 °C [mm2/s]

90Indeks viskoznosti

-24Točka tečenja [°C]

230Plamenišče (Cleveland) [°C]

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

Navodila za shranjevanje in ravnanje

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

Proizvaja in distribuira: MOL-LUB Ltd.
Tehnični servis: H-1117 Budapest, Budafoki u. 59.
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