EKO GEAROL PLUS SAE 80W-90
Βαλβολίνη API GL-4/GL-5

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Τπερενιςχυμζνθ βαλβολίνθ εξαιρετικισ ποιότθτασ,
ενοποιθμζνθ λίπανςθ κιβωτίων ταχυτιτων και διαφορικϊν.

ειδικά

ςχεδιαςμζνθ

για

Είναι κατάλλθλθ για τθ λίπανςθ μθχανικϊν κιβωτίων μετάδοςθσ κίνθςθσ βαρζωσ τφπου,
αξόνων και τελικϊν μονάδων κίνθςθσ, ςε εφαρμογζσ εντόσ και εκτόσ δρόμου, όπου
απαιτοφνται λιπαντικά με εξαιρετικζσ ικανότθτεσ μεταφοράσ φορτίου.
Η EKO GEAROL PLUS 80W-90 παρζχει επίςθσ εξαιρετικι απόδοςθ ςε εφαρμογζσ όπου
απαιτείται χριςθ λιπαντικοφ γραναηοκιβωτίων με επίπεδο ποιότθτασ API GL-5 και MT-1.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
API GL-4/GL-5, API MT-1 , MACK GO-J, Scania STO 1:0, ARVIN MERITOR 0-76-D, MIL-PRF2105E, MAN 341 Type Z2, MAN 341 Type E2, MAN 342 Type M2, SAE J2360, MB 235.0, ZF
TE-ML 02B / 05A / 07A /08/ 12L /12M/ 16B / 16C / 16D / 17B / 19B/21A, DAF req, IVECO req,
RENAULT req.

ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ
 Άριςτθ προςταςία από τθ φκορά ςε ςυνκικεσ υψθλϊν φορτίςεων, με αποτζλεςμα τθν
αφξθςθ του χρόνου ηωισ του εξοπλιςμοφ και τθ μείωςθ του κόςτουσ λειτουργίασ και
ςυντιρθςθσ.
 Εξαιρετικι οξειδωτικι και κερμικι ςτακερότθτα, με αποτζλεςμα τθν μείωςθ των
αποκζςεων και τθν επζκταςθ του χρόνου ηωισ του λιπαντικοφ και των γραναηιϊν και
των εδράνων.
 Αποτελεςματικι λίπανςθ ςε χαμθλζσ κερμοκραςίεσ, θ οποία επιτρζπει ομαλι
λειτουργία ςε χαμθλζσ κερμοκραςίεσ και ςυνειςφζρει ςτθν εξοικονόμθςθ καυςίμου.
 Μζγιςτθ προςταςία από τθ διάβρωςθ και τθ ςκουριά, με αποτζλεςμα τθν αφξθςθ του
χρόνου ηωισ των μεταλλικϊν εξαρτθμάτων.
 Είναι κατάλλθλο για εφαρμογζσ που απαιτοφν API GL-4 ι/και API GL-5 επίπεδο
απόδοςθσ, ωσ εκ τοφτου επιτρζπει τθν ενοποιθμζνθ λίπανςθ-χριςθ ενόσ λιπαντικοφμθχανικϊν μεταδόςεων και αξόνων, απλοποιϊντασ τθν λίπανςθ ςε εφαρμογζσ
γραναηιϊν.
Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βαςικζσ πλθροφορίεσ για το προϊόν, όπωσ ιςχφουν κατά τθν θμερομθνία ςφνταξισ του . Για
περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ εφαρμογζσ του , ο χριςτθσ κα πρζπει να απευκφνεται ςτθν Σεχνικι Τποςτιριξθ
τθσ ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τθλ. 210 5509511 και 210 7725418.
Πλθροφορίεσ για τον αςφαλι χειριςμό του προϊόντοσ παρζχονται ςτο Δελτίο Δεδομζνων Αςφαλείασ .
Νοζμβριοσ 2014
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ΣΤΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ

Ιδιότητες

Μζθοδοι

Μονάδες
-

EKO GEAROL PLUS 80W90

Κατάταξθ ιξϊδουσ κατά SAE

-

SAE 80W90

Ιξϊδεσ @100°C

ASTM D 445

cSt

14,0

Ιξϊδεσ @40°C

ASTM D 445

cSt

129,5

Δείκτθσ Ιξϊδουσ (VI)

ASTM D 2270

-

Πυκνότθτα @ 15°C

ASTM D 4052

g/ml

θμείο Ροισ

ASTM D 5950

°C

-30

Ιξϊδεσ Brookfield @ -26°C
θμείο Ανάφλεξθσ

ASTM D 2983
ASTM D 92

cP
°C

91150
210

105
0,898

ΤΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ
Σα μεταχειριςμζνα λιπαντικά πρζπει να ςυλλζγονται ςε ειδικά ςθμεία ϊςτε να μθ
ρυπαίνουν το περιβάλλον, χωρίσ να αναμιγνφονται με διαλφτεσ, υγρά φρζνων, αντιψυκτικά
υγρά και νερό, ϊςτε να είναι δυνατι θ διαχείριςθ τουσ.
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