Product Data

Transmax Manual Long Life 75W-85
Hajtóműolaj kézi kapcsolású sebességváltókhoz

Description
A Castrol Transmax Manual Long Life 75W-85 elsősorban a buszok és haszonjárművek API GL-4 minősítésű
kenőanyagot igénylő kézi kapcsolású sebességváltóihoz alkalmazható teljesen szintetikus hajtóműolaj. A
haszonjárművek sebességváltói nagyobb terhelésen és magasabb üzemi hőmérsékleten működnek, mint a
személygépkocsik váltói. A Transmax Manual Long Life 75W-85 ezeknek a feltételeknek alapján került fejlesztésre,
számos gyártóművi jóváhagyással rendelkezik.

Advantages
Kimagasló hőtűrő képessége és öregedésállósága révén megőrzi a hajtómű tisztaságát, így a kiterjesztett
szervizciklusok is megvalósíthatók.
A szintetikus alapolaj hozzájárul az üzemi hőmérséklet csökkentéséhez, így az olaj és a hajtómű élettartama is
meghosszabbítható.
Az olaj kivételes hidegfolyási képessége alacsony külső hőmérsékleten is páratlan váltási komfortot garantál.
Az olaj magas nyírási stabilitása a teljes szervizciklus során garantálja a kifogástalan teljesítményt.
A magas fokú kopással szembeni védelem és a kifogástalan terhelés felvevő képesség nagy terhelések
esetén is hatékonyan csökkenti az állásidőt és az üzemeltetési költségeket.

Typical Characteristics
Name

Method

Units

Transmax Manual Long Life
75W-85

Sűrűség 15 oC-on

DIN EN ISO
12185

g/ml

0.837

Viszkozitás 100 oC-on

ASTM D445

mm²/s

11.9

Viszkozitás 40 oC-on

ASTM D445

mm²/s

64.6

Viszkozitási index

ASTM D2270

None

183

Brookfield viszkozitás -40 oC-on
(75W)

ASTM D2983

mPa.s
(cP)

18000

Dermedéspont

DIN-ISO 3016

°C

-60

Lobbanáspont (nyílttéri)

ASTM D92

°C

214
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Product Performance Claims
API GL-4
Approved - MB-Approval 235.4, Volvo 97307
Eaton 500000km drain Europe (service bulletin 2273)
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Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.
This data sheet and the information it contains is believed to be accurate as of the date of printing. However, no warranty or representation, express or implied, is
made as to its accuracy or completeness. Data provided is based on standard tests under laboratory conditions and is given as a guide only. Users are advised
to ensure that they refer to the latest version of this data sheet. It is the responsibility of the user to evaluate and use products safely, to assess suitability for the
intended application and to comply with all applicable laws and regulations. Material Safety Data Sheets are available for all our products and should be
consulted for appropriate information regarding storage, safe handling, and disposal of the product. No responsibility is taken by either BP plc or its subsidiaries
for any damage or injury resulting from abnormal use of the material, from any failure to adhere to recommendations, or from hazards inherent in the nature of the
material. All products, services and information supplied are provided under our standard conditions of sale. You should consult our local representative if you
require any further information.
Castrol (UK) Limited, PO BOX 354, Chertsey Road, Sunbury On Thames, Middlesex, TW16 9AW
www.castrol.com
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