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VYSOCE VÝKONNÝ PŘEVODOVÝ OLEJ MARINE 85W-90 
Marine High Performance Getriebeöl 85W-90 

POPIS Speciální vysoce výkonný převodový olej pro námořní použití. S jedinečným ba-
líčkem aditiv zaručuje, obzvláště při kontaminaci vodou, vynikající ochranu před 
opotřebením. I při vysokém zatížení a otáčkách motoru je extrémně odolný vůči 
tlaku. Díky výborné antikorozní ochraně a velmi dobré odolnosti proti oxidaci je 
dokonale vhodný pro námořní účely. Zabraňuje vzniku olejového kalu a usazenin 
také při vyšších provozních teplotách. 

VLASTNOSTI - výborná ochrana proti korozi 
 - vysoká únosnost tlakového zatížení 
 - dobré viskozitně-teplotní vlastnosti 

- stabilita vůči stárnutí a změně viskozity 
- excelentní vysokotlaké vlastnosti a ochrana proti opotřebení 

TECHNICKÁ DATA Třída viskozity oleje SAE (převodové) : 85W-90  SAE J306 
 Hustota při +15 °C : 0,880 g/cm3  DIN 51757 
 Viskozita při +40 °C : 163,5 mm2/s ASTM D 7042-04 

Viskozita při +100 °C : 15,5 mm2/s ASTM D 7042-04 
 Viskozita při -12 °C (Brookfield) : ≤150000 mPa.s ASTM D 2983-05 

Index viskozity : 96  DIN ISO 2909 
 Bod tuhnutí : -27 °C DIN ISO 3016 
 Bod vzplanutí : +224 °C DIN ISO 2592 
 Barva / vzhled : modrá 

OBLAST POUŽITÍ  Splňuje specifikace současných výrobců převodovek pro námořní oblast. Je 
vhodný pro závěsné motory značky Mercury od výkonu 75 koní a také pro Z-po-
hony značky MerCruiser. Může být použitý jako náhrada za vysoce výkonné pře-
vodové oleje s viskozitou SAE 90. 

ZPŮSOB POUŽITÍ Dodržet provozní a servisní předpisy výrobce plavidla nebo lodní převodovky. Ne-
míchat s oleji jiných specifikací. 

DOSTUPNÁ BALENÍ 1 l plastová lahev Obj. č. 25078 D-F-I-E-GR 
 1 l plastová lahev Obj. č. 25079 GB-DK-N-FIN-S-RUS 
 20 l plastový kanystr Obj. č. 25080 D-GB 
 60 l plechový sud Obj. č. 25081 D-GB  
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