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   DYNAMAX HYPOL 75W/140 LS  GL-5      Dátum: 22.07.2018 
 
 
 
1. Predmet TL 
   
  Tento  technický list výrobku platí  pre výrobu, skúšanie a dodávanie oleja DYNAMAX  HYPOL  
 75W-140 LS GL-5. 

 

 Charakteristika:  
Automobilový prevodový olej DYNAMAX HYPOL 75W-140 LS GL-5  vyrobený na báze syntetického 
základového oleja s pridaním vysokoúčinných aditív pre aplikáciu s požadovaným obmedzeným 
preklzom (limited slip). Obsahuje špeciálne prísady na zvýšenie ochrany proti korózii, na zníženie  
opotrebenia materiálu. Tento prevodový olej má veľmi dobré nízkoteplotné vlastnosti, ktoré umožňujú  
optimálnu prevádzku všetkých pohyblivých častí a uľahčenie radenia prevodových stupňov „za 
studena“. Olej tiež zabezpečuje spoľahlivú ochranu proti korózii a peneniu. 
 
 
 
 Použitie: 
Prevodový olej DYNAMAX HYPOL 75W-140 LS GL-5 je syntetické vysokovýkonné multifunkčné 
mazivo navrhnuté tak, aby poskytovalo efektívne mazanie v moderných vysokovýkonných 
osobných vozidlách, športových a úžitkových vozidlách vybavené diferenciálmi 
konvenkčnými, alebo s obmedzeným preklzom. 
 
 
 
 Špecifikácie: 
 

Viskozitná trieda: SAE 75W-140 

Výkonnostný profil: API GL-5 (LS) 

  

 Schválenia: 

- MIL-PRF-2105-E, SAE J2360, MACK GO-J, Scania STO 1:0 
- ZF TE-ML 05D/21D, Ford M2C192-A 
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 2. Technické parametre výrobku 
 
Kinematická viskozita pri 40°C, mm2/s najmenej 179 

Kinematická viskozita pri 100°C, mm2/s najmenej 27,4 

Viskozitný index najmenej 184 

Hustota pri 15°C, kg/m3 typická hodnota 880 

Bod tuhnutia, °C najviac -45 

Bod vzplanutia v o. t., °C najmenej 201 

                              
                                       
                                                                                                                                            

3. Skladovanie: 
Olej DYNAMAX  HYPOL 75W-140 LS GL-5 sa skladuje v uzavretých originálnych obaloch na 
miestach chránených pred priamymi poveternostnými vplyvmi, slnečnými lúčmi a výhrevnými telesami 
pri teplote do +40°C. Doba skladovateľnosti pri dodržaní uvedených podmienok je 3 roky. 
 
 

 4. Manipulácia: 
 Dodržiavajte zásady bezpečnosti práce pri práci s ropnými produktami. Pre bližšie informácie si  
 vyžiadajte Kartu bezpečnostných údajov produktu. 
 
 
 
 5. Dodávanie: 
 Spôsob dodávania a spôsob dopravy oleja DYNAMAX  HYPOL 75W-140 LS GL-5 je predmetom  
 kúpnej zmluvy, ale musí byť v súlade s danými predpismi. 
 
 
 
 Kontaktné pracovisko pre informácie marketingového charakteru: 
 EURO-VAT, spol. s r.o. 
 951 22 Alekšince 231 
 tel./fax: +421/37 78 22 326-7 
 www.eurovat.sk, eurovat@eurovat.sk 
  
 
 
Údaje zodpovedajú súčasnému technickému stavu, právo zmeny vyhradené 
 
 

 


