
bảng thông tin kỹ thuật

GEVITRO TDL
dầu bánh răng truyền động 
toàn phần

Sự miêu tả
Gevitro TDL là loại dầu hộp số truyền động toàn phần cao cấp 
phù hợp để sử dụng ở những nơi khuyến nghị sử dụng API 
GL-3, 4 hoặc 5. Nó có thể được sử dụng trong hộp số thông 
thường, hộp số hiện đại và bộ vi sai cầu sau của xe du lịch, xe 
tải hoặc xe buýt,... trong các điều kiện nhẹ hơn hoặc rất nặng. 
Sản phẩm này cho phép sử dụng một chất bôi trơn duy nhất ở 
cầu sau, hộp số tay đồng bộ và không đồng bộ và do đó, giúp 
hợp lý hóa sản phẩm.

Dầu bánh răng này KHÔNG thích hợp để sử dụng trong các 
Ứng dụng trượt có giới hạn

Những lợi ích
• Bảo vệ tối ưu các bộ đồng bộ và bánh răng trong toàn bộ

bộ truyền động
• Khả năng chống mài mòn, ăn mòn và tạo bọt tuyệt vời.

• Tính oxy hóa và độ bền nhiệt rất cao

• Hiệu suất tuyệt vời trong mọi điều kiện nhiệt độ, để có
một phạm vi bao phủ bề mặt hoàn hảo trong tất cả các
mùa.

5L℮

Suitable for manual transmissions, rear 
axles and differentials. 
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PERFORMANCE LEVELS

API GL-4/5, MT-1

SAE J2360

MIL-PRF-2105E

GEVITRO TDL

SAE 80W-90

TOTAL DRIVE LINE GEAR OIL

Thông số kỹ thuật
• API GL-3/4/5/MT-1

•  SAE J2360

•  MIL-PRF-2105E

•  MAN 342 Type M2, MAN 341 Type E2/Z2

• ZF TE-ML 02B/05A/07A/08/12E/
16B/16C/16D/17B/19B/21A

• Scania STO 1:0

• Volvo 97310

• MB 235.0

• Mack GO-J
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Đặc tính kỹ thuật

SAESAE 80W-9080W-90

Mã sản phẩm LUB005020

Tỉ trọng ở 15 °C kg/m3kg/m3 892

Độ nhớt ở 40 °C cStcSt 148.0

Độ nhớt ở 100 °C cStcSt 15.2

Chỉ số độ nhớt 101

Điểm đông đặc °C°C -30

Điểm chớp cháy C.O.C °C°C 206

Nhiệt độ hoạt động °C°C -25/150




