
GL-4GEVITRO 
dầu bánh răng

Sự miêu tả

bảng thông tin kỹ thuật

Gevitro GL-4 là dầu hộp số gốc khoáng dành cho hộp số tay 
và hệ thống truyền động cuối cùng trong xe du lịch, xe buýt và 
xe thương mại, nơi khuyến nghị sử dụng API GL-4. Các chất 
bôi trơn này được pha chế với dầu gốc parafinic và các chất 
phụ gia để chống ăn mòn, oxy hóa và tạo bọt. Hơn nữa, dầu 
hộp số Gevitro GL-4 không ảnh hưởng đến phốt. 

Những lợi ích
• Bảo vệ tuyệt vời chống mài mòn và ăn mòn.
• Đặc tính chịu cực áp tối ưu, cung cấp khả năng bảo vệ

tuyệt vời chống lại sự tiếp xúc giữa kim loại với kim loại
trong những điều kiện khắc nghiệt nhất.

• Tính oxy hóa và độ bền nhiệt rất tốt.

• Hiệu suất tuyệt vời trong mọi điều kiện nhiệt độ, để có
một phạm vi bảo hiểm hoàn hảo trong tất cả các mùa.
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Thông số kỹ thuật
• API GL-4

•  MIL-L-2105
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Đặc tính kỹ thuật

SAESAE 80W-9080W-90 85W-14085W-140

Mĩa sản phẩm LUB005004 LUB005006LUB005006

Density 15 °CTỉ trọng ở 15 °C kg/m3kg/m3 902 908908

Viscosity 40 °CĐộ nhớt ở 40 °C cStcSt 146 430430

Viscosity 100 °CĐộ nhớt ở 100 °C cStcSt 14.3 2929

Chỉ số độ nhớt 100 100

Điểm nhỏ giọt °C°C -27 -18

Điểm chớp cháy C.O.C °C°C 215 215

Nhiệt độ hoạt động °C°C -25/150 -16/150


