
bảng thông tin kỹ thuật

GEVITRO GL-5 LS
dầu bánh răng trượt giới hạn

Sự miêu tả
Gevitro GL-5 LS (Trượt giới hạn) được khuyến nghị cho các xe 
du lịch có bộ vi sai "trượt giới hạn". Gevitro GL-5 LS là dầu hộp 
số loại hypoid chất lượng cao, được phát triển đặc biệt cho các 
bộ vi sai giới hạn trượt được trang bị cho xe du lịch hiện đại, 
hiệu suất cao và xe địa hình.

Các ứng dụng
Gevitro GL-5 LS có thể được sử dụng trong vi sai trượt giới 
hạn của Xe được chế tạo từ châu Âu, Nhật Bản và Mỹ, và 
cũng phù hợp trong hộp số, trục bánh răng, hộp lái và khớp 
vạn năng, v.v. Gevitro GL-5 LS được khuyên dùng cho xe du 
lịch hiệu suất cao và các loại xe thể thao thường xuyên chạy ở 
tốc độ cao và cũng phù hợp trong nhiều ứng dụng khác nhau 
mà dầu hộp số loại EP được chỉ định.

Những lợi ích

• Tối ưu hóa các đặc tính ma sát của các thành phần 
trượt giới hạn

• Hiệu quả trong việc giảm tiếng ồn truyền dẫn

• Bảo vệ tối đa các bánh răng, ổ trục và các bộ phận 
trượt giới hạn

Thông số kỹ thuật
• API GL-5

•  MIL-L-2105 D

•  ZF TE-ML 05C/12C/16E

5L℮

Recommended for passenger cars and off road vehicles 
with limited slip differentials.
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PERFORMANCE LEVELS

API GL-5

MIL-L-2105D

ZF TE-ML 05C/ 12C/ 16E

GEVITRO GL-5 LS

SAE 80W-90
LIMITED SLIP GEAR OIL
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Đặc tính kỹ thuật

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

Mã sản phẩm LUB005011 LUB005019

Density 15 °CTỉ trọng ở 15 °C kg/m3kg/m3 890 900

Viscosity 40 °CĐộ nhớt ở 40 °C cStcSt 142.0 374.0

Viscosity 100 °CĐộ nhớt ở 100 °C cStcSt 14.7 26.4

Chỉ số độ nhớt 103 98

Điểm đông đặc °C°C -30 -18

Điểm chớp cháy C.O.C °C°C 210 230

Nhiệt độ hoạt động °C°C -25/150 -15/150

• Hiệu suất rất tốt ở nhiệt độ cao


