
MOL Hykomol 80W
automobilový převodový olej

MOL Hykomol 80W je jednostupňový převodový olej vyrobený z vysoce rafinovaných základových olejů pomocí
aditi, které mají komplexní účinky.

Použití

Manuální a automatické převodovky užitkových vozidel

Vysokozdvižné vozíky, jeřáby

Manuální převodovky osobních vozů a lehkých užitkových vozidel

Valivá ložiska mazaná olejem

Manuální a automatické převodovky užitkových vozidel

Vysokozdvižné vozíky, jeřáby

Manuální převodovky osobních vozů a lehkých užitkových vozidel

Valivá ložiska mazaná olejem

Vlastnosti a výhody

Vynikající ochrana proti
opotřebení
Dlouhá životnost převodů zajišťující spolehlivý provozDlouhá životnost převodů zajišťující spolehlivý provozVynikající ochrana proti

opotřebení

Moderní balík aditivÚčinné EP vlastnosti, zajišťují dlouhou životnost synchronních kroužkůÚčinné EP vlastnosti, zajišťují dlouhou životnost synchronních kroužkůModerní balík aditiv

Nízká tendence k pěněníStabilní souvislý mazací film zajišťující nižší opotřebeníStabilní souvislý mazací film zajišťující nižší opotřebeníNízká tendence k pěnění

Dobrá tepelná a oxidační stabilitaVynikající vlastnosti zůstávají zachovány po dlouhou dobuVynikající vlastnosti zůstávají zachovány po dlouhou dobuDobrá tepelná a oxidační stabilita

Vynikající ochrana proti koroziDlouhodobá ochrana součástekDlouhodobá ochrana součástekVynikající ochrana proti korozi

Specifikace a schválení

Viskozitní třída: SAE 80W
MB-Approval 235.1
ZF TE-ML 17A[ZF001116]
ZETOR

API GL-4
MIL-L-2105
MAN 341 Typ E1
ZF TE-ML 06L
ZF TE-ML 08
ZF TE-ML 16A
ZF TE-ML 19C

API GL-4
MIL-L-2105
MAN 341 Typ E1
ZF TE-ML 06L
ZF TE-ML 08
ZF TE-ML 16A
ZF TE-ML 19C

Vlastnosti

Vlastnosti Typické hodnoty

0,891Hustota při 15°C [g/cm3]

84,5Kinematická viskozita při 40 °C [mm2/s]

9,8Kinematická viskozita při 100 °C [mm2/s]

94Viskozitní index

-30Bod tekutosti [°C]

220Bod vzplanutí v otevřeném kelímku (Cleveland ) [°C]

Vlastnosti v tabulce jsou typické hodnoty produktu a nepředstavují specifikaci.

Výrobce :MOL-LUB Ltd.
Dovozce : MOL Česká republika, s.r.o., Purkyňova 2121/3, Nové Město, 110 00 Praha 1
Zákaznický a technický servis : Tel.: + 420 241 080 855, 843, 821 mobil: 602 578 385 ; Fax : + 420 241 080 878
E-mail: objednavky-oleje@molcesko.cz Web: http://molcesko.cz
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MOL Hykomol 80W
automobilový převodový olej

Pokyny pro manipulaci a skladování

Skladujte v originálních obalech na suchých a dobře větraných místech. Chraňte před přímým ohněm a jinými zdroji
zapálení a před přímým slunečním zářením.
Během transportu, skladování a užívání produktu dodržujte pracovně - bezpečnostní pokyny a ekologická pravidla
vztahující se k ropným produktům.
Pro podrobnější informace si vyžádejte List bezpečnostních údajů produktu.
Převodové oleje jsou komplexně formulované výrobky a jejich dodatečná aditivace je nežádoucí a může způsobit
nepředvídatelné problémy. V takovém případě výrobce ani prodejce nenesou zodpovědnost za vzniklé škody.
V původním obalu při dodržení skladovacích podmínek: 60 měsíců
Doporučená teplota skladování: max. 40°C

Informace pro objednání

Kód nomenklatury 27101987

SAP kód a balení:
MOL Hykomol 80W 10L 10 l plastový kanystr13006363
MOL Hykomol 80W 50KG 60 l ocelový sud13006366
MOL Hykomol 80W 180KG 216,5 l ocelový sud13006364

Emailové objednávky: objednavky-oleje@molcesko.cz

Telefon pro objednání: +420 241 080 842, 843 (mezi 07-16 h v pracovních dnech)

Výrobce :MOL-LUB Ltd.
Dovozce : MOL Česká republika, s.r.o., Purkyňova 2121/3, Nové Město, 110 00 Praha 1
Zákaznický a technický servis : Tel.: + 420 241 080 855, 843, 821 mobil: 602 578 385 ; Fax : + 420 241 080 878
E-mail: objednavky-oleje@molcesko.cz Web: http://molcesko.cz
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