
 

 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 .                             
   Ιοφλιοσ 2015 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η ςειρά βαλβολινϊν EKO GEAROL-1 περιλαμβάνει δφο βαλβολίνεσ SAE 90 και 85W-140, 

κατάλλθλεσ για χριςθ ςε κιβϊτια ταχυτιτων χαμθλισ φόρτιςθσ, διαφορικά και άλλα 

ςυςτιματα γραναηιϊν, όπου ο καταςκευαςτισ προτείνει μία απλι βαλβολίνθ με επίπεδο 

ποιότθτασ API GL – 1. 

  

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

API GL-1 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΕ 

Σα λιπαντικά EKO GEAROL-1  90 και EKO GEAROL-1  140 είναι κατάλλθλα για εφαρμογζσ 

που απαιτοφν επίπεδο ποιότθτασ API GL-1. 

Οι εφαρμογζσ περιλαμβάνουν μεταδόςεισ κίνθςθσ ςε οχιματα, αγροτικά μθχανιματα, 

μθχανιματα  εργοταξίου και εφαρμογζσ ςτθ βιομθχανία, ςφμφωνα με τθ ςφςταςθ του 

καταςκευαςτι.  

Οι βαλβολίνεσ τθσ ςειράσ EKO GEAROL-1 δεν πρζπει να χρθςιμοποιοφνται ςε ςυςτιματα 

που περιλαμβάνουν υποειδι γρανάηια, ςτα οποία πρζπει να χρθςιμοποιοφνται λιπαντικά 

με EP πρόςκετα.  

 

ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ 

 Ικανοποιθτικι προςταςία από τθ διάβρωςθ. 

 Τψθλι οξειδωτικι ςτακερότθτα. 

 Αντίςταςθ ςτον αφριςμό. 

 

 

EKO GEAROL-1 90, 140 
 Βαλβολίνες API GL-1
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ΣΤΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

 

Ιδιότητες Μζθοδοι Μονάδες EKO GEAROL-1 

Κατάταξθ ιξϊδουσ κατά SAE - - 90 85W-140 

Ιξϊδεσ @100°C ASTM D 445 cSt 17,5 25 

Δείκτθσ Ιξϊδουσ (VI) ASTM D 2270 cSt 95 95 

θμείο Ροισ  ASTM D 5950 - -18 -18 

θμείο ανάφλεξθσ ASTM D 92 °C 236 246 

Ιξϊδεσ Brookfield ςτουσ  -12°C, 
max 

ASTM D 2983 Cp - 150.000 

 

 

 

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.                                         

 

 

 

EKO GEAROL-1 90, 140 
 Βαλβολίνες API GL-1


