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LUKOIL TRANSMISSION UNI S 75W-140 
 

Modern, teljesen szintetikus, univerzális hajtóműolaj nehéz haszonjárművek 
sebességváltóihoz és differenciálműveihez 
 

JÓVÁHAGYÁSOK 
 

SPECIFIKÁCIÓ & 
TELJESÍTMÉNYSZINT 
API GL-5 
Ajánlott IVECO, SCANIA STO 1:0 sebességváltókhoz és 
differenciálművekhez továbbá VOLVO 
differenciálművekhez a 97310 specifikáció szerint 
ZF TE-ML 07A, 08 

 

TERMÉKISMERTETŐ 
 
A LUKOIL TRANSMISSION UNI S 75W-140 
univerzálisan alkalmazható számos hajtóműben. A 
legmagasabb fokú öregedésállóság nagyon hosszú 
alkalmazási időt tesz lehetővé. Semlegesen viselkedik 
a színesfémekkel és a tömítésekkel szemben. 
A LUKOIL TRANSMISSION UNI S 75W-140 a 
kenőfilm legnagyobb terhelhetőségét biztosítja és véd 
a kopástól. Optimalizálja a hajtómű élettartamát, 
könnyű kapcsolást garantál alacsony hőmérsékleten és 
minimalizálja a zajt magas hőmérsékleten. Rendkívül 
csekély viszkozitás-hőmérséklet függése egész éves 
felhasználást tesz lehetővé. 
 

 ALKALMAZÁS 
 
A LUKOIL TRANSMISSION UNI S 75W-140 mint 
univerzális hajtóműolaj számos szinkronizált és nem 
szinkronizált sebességváltóban, hipoid fogazású 
hátsóhídban és bolygóműben kiválóan alkalmazható 
minden üzemeltetési körülmények között. A kiváló alacsony 
hőmérsékleti karakterisztikája és a csekély viszkozitás-
hőmérséklet függése csökkenti a sebességváltási erőt és a 
fogyasztást. A jó anyag összeférhetőségének 
köszönhetően az API osztályozás szerinti GL-1-től GL-5 
fokozatig használható sebességváltókban.  

A LUKOIL TRANSMISSION UNI S 75W-140 
egyidejűleg használható sebességváltókban és 
differenciálművekben, ezáltal kedvezőbb 
anyaggazdálkodást biztosít, és minimalizálja az elcserélés 
veszélyét. 

MŰSZAKI ADATOK 
Tulajdonság Mérték-

egység 
Vizsgálati 
módszer LUKOIL TRANSMISSION UNI S 75W-140 

Sűrűség 15 °С kg/m3 DIN 51575 883 
Lobbanáspont COC °C ISO 2592 210 
Viszkozitási osztály --- SAE J 306 75W-140 
Viszkozitás 40°C mm²/s DIN 51562/1 142 
Viszkozitás 100°C mm²/s DIN 51562/1 24,2 
Viszkozitás index   ---  203 
Folyáspont °C DIN ISO 3016 < -36 

 
A tulajdonságoknál megadott értékek nem termék specifikációk, hanem az aktuális gyártási jellemzőkre utalnak, és a gyártási tűrés 
szerint változhatnak. OOO "LLK-International" fenntartja a változtatás jogát. 
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