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           DYNAMAX HYPOL 75W/80  GL-4      Dátum: 22.07.2018 
  
 
 
1. Predmet TL 
   
  Tento  technický list výrobku platí  pre výrobu, skúšanie a dodávanie oleja DYNAMAX  HYPOL  
 75W/80 GL-4. 

 

Charakteristika:  
Automobilový prevodový olej DYNAMAX HYPOL 75W/80 GL-4  založený na vysoko kvalitnom 
syntetickom základnom oleji v kombinácii so špeciálnym balíkom aditív na dosiahnutie nasledujúcich 
vlastností: 
• dobrá stabilita a odolnosť voči oxidácii 
• výborná odolnosť voči opotrebeniu, korózii a peneniu, vysokú teplotnú a strihovú stabilitu 
• vysoký index viskozity zabezpečuje dostatočné mazanie pri vysokých prevádzkových aj nízkych 
             počiatočných teplotách 
• zlepšená tekutosť pri nízkych teplotách pomáha pri dobrom štarte za studena 
• kompatibilita so všetkými bežnými tesniacimi materiálmi 
 
Použitie: 
DYNAMAX HYPOL 75W/80 GL-4 je vysoko kvalitný syntetický tepelne stabilný prevodový olej s 
predĺženou životnosťou, určený pre osobné a úžitkové vozidlá, ktoré používajú manuálne prevodovky 
vybavené rôznymi synchronizátormi, vrátane tých najnovších na báze karbónu. 
 
 
 Špecifikácie: 
 

Viskozitná trieda: SAE 75W-80 

Výkonnostný profil: API GL-4 

  

 Schválenia: 

- MB 235.4, Volvo 97305, MAN 341 E3, MAN 341 Z4  

- Iveco, Renault B0032/2, Eaton Europe, ZF TE-ML 01L, 02L, 08, 16K 
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 2. Technické parametre výrobku 
 
Kinematická viskozita pri 40°C, mm2/s najmenej 58,5 

Kinematická viskozita pri 100°C, mm2/s najmenej 9,8 

Viskozitný index najmenej 155 

Hustota pri 15°C, kg/m3 typická hodnota 862 

Bod tuhnutia, °C najviac -39 

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

3. Skladovanie: 
Olej DYNAMAX  HYPOL 75W/80 GL-4 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/80 GL-4 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 
 
 

 


