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HYPOIDNÍ PŘEVODOVÝ OLEJ MEGOL GL4+ 75W-90 
megol Hypoid-Getriebeoel GL4+ SAE 75W-90 

POPIS Plně syntetický vícerozsahový hypoidní převodový olej s ochranou proti korozi 
a vysokotlakými vlastnostmi pro nízké i vysoké teploty. Snížené tření přináší 
úsporu pohonných hmot. Víceúčelový převodový olej se širokým spektrem použití 
v automobilových převodovkách, hlavně však v manuálně řazených převodových 
skříních. Při nízkých teplotách odstraňuje problémy při řazení rychlostních stupňů 
a snižuje hluk vznikající v převodech. Díky obsaženým syntetickým základovým 
olejům ve spojení s moderní aditivní technologií zaručuje tento mazací olej výbor-
nou ochranu proti opotřebení při všech provozních podmínkách letního i zimního 
provozu. Je vhodný také pro použití v arktickém klimatu. 

SPECIFIKACE / 
SCHVÁLENÍ API GL4+ 

MEGUIN doporučuje tento olej také pro vozidla, pro která jsou požadovány násle-
dující specifikace: 

 Ford ESD-M2C 175-A ● MIL-L 2105 ● VW 501 50 (G50) ● ZF TE-ML 08A 

TECHNICKÁ DATA Třída viskozity SAE (převodové oleje) : 75W-90  SAE J306 
 Hustota při +15 °C : 0,855 g/cm3  DIN 51757 
 Viskozita při +40 °C : 81,5   mm2/s ASTM D 7042-04 

Viskozita při +100 °C : 14,3   mm2/s ASTM D 7042-04 
 Viskozita při -40 °C (Brookfield) : ≤ 150000 mPa.s ASTM D 2983-09 
 Index viskozity : 183  DIN ISO 2909 
 Bod tuhnutí : -60  °C DIN ISO 3016 
 Bod vzplanutí : +200  °C DIN ISO 2592 
 Sulfátový popel : 0,14 g/100 g DIN 51575 

Barevné číselné označení (ASTM) : L 1,5  DIN ISO 2049 

DOSTUPNÁ BALENÍ 1 l plastová lahev Obj. č. 3535 D-GB-F-HR-RUS-GR 
 20 l plastový kanystr Obj. č. 8616 D-GB 
 60 l plechový sud Obj. č. 6668 D-GB 
 200 l plechový sud Obj. č. 8618 D-GB 
 1 l volný objem Obj. č. 9205 D-GB 
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