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Unigear HS GL3/GL5 80W-90

Beschrijving

Unigear GL-3/GL-5 80W-90 is een zogenaamde Total Drive Line transmissieolie, voornamelijk gebaseerd op de beste (PAO) 
synthetische basisoliën. Moderne additieven geven het product de volgende eigenschappen:

Uitstekende lage temperatuureigenschappen: gemakkelijker schakelen
Zeer sterk anti-roest-, anti-corrosie,- en anti-schuimvermogen
Zeer hoogwaardige 'Extreme Pressure' eigenschappen: weinig slijtage
Uitstekende thermische stabiliteit en optimale smering gedurende de gehele (verlengde) verversingsperiode: lange levensduur 
en optimale technische betrouwbaarheid waardoor de variabele kosten zullen dalen

Toepassing

Unigear GL-3/GL-5 80W-90 is een universele transmissieolie, speciaal ontwikkeld voor handgeschakelde transmissies en differentiëlen 
van personen- en bedrijfswagens. Deze Total Drive Line transmissieolie is zeer geschikt voor werkplaatsen waar een gemengd 
wagenpark wordt onderhouden. Universeel toepasbaar waar API GL-3, GL-4 en GL-5 wordt voorgeschreven in de viscositeitsklasse 80W-
90. 

Specificaties

API GL-3/GL-4/GL-5/MT-1

Iveco

Mack GO-J

MAN 341 Typ Z2/342 Typ M2

MB 235.0

Scania STO 1:0

ZF TE-ML 02B/04G/05A/07A/12L/12M

ZF TE-ML 16B/16C/16D/17H/21A

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l 0,884

Viscositeit 40 °C, mm²/s 125,80

Viscositeit 100 °C, mm²/s 15,00

Viscositeitindex 122

Vlampunt COC, °C 234

Vloeipunt, °C -36

Beschikbare verpakkingen

36517
20 L Bag in 

Box

57017
20 L pail

12174
60 L drum

12270
208 L vat

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle 
zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar 
deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische 
toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.
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