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          DYNAMAX  HYPOL  75W-90  GL-5     Dátum: 17.08.2021 
 
 
1. Predmet TL 
   
  Tento  technický list výrobku platí  pre výrobu, skúšanie a dodávanie oleja DYNAMAX  HYPOL  
 75W-90 GL-5. 

 

 Charakteristika: 
 Automobilový prevodový olej DYNAMAX HYPOL 75W-90 GL-5 je syntetický olej s nízkym trením  
 a špičkovým výkonom. 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“.  
 
 
 Použitie: 
 Prevodový olej DYNAMAX HYPOL 75W-90 GL-5 je určený na mazanie mechanických prevodov  
 automobilov a hnacích náprav, kde sú požadované oleje o vlastnostiach SAE 75W-90 s výkonnostnou  
 úrovňou API GL-5. Je určený pre mazanie vozov, ktoré pracujú vo veľmi ťažkých prevádzkových  
 podmienkach. Je použiteľný na mazanie mechanických prevodoviek a rozvodoviek moderných  
 osobných a nákladných automobilov, stavebných strojov, poľnohospodárskej techniky  a ďalších  
 prevodových aplikácií.  
 
 
 Špecifikácie: 
 

Viskozitná trieda: SAE 75W-90 

Výkonnostný profil: API GL-5 

  

 Schválenia: 

- MIL-L 2105D/MIL-PRF-2105E 

- MB 235.8, MB 235.0/235.72 

- MAN 341 Typ E3/3343 Typ S/342 Typ M3/S1, MAN 341 Typ Z2/342 Typ M2 

- ZF TE-ML 02B,05B, 07A,08,12B,12L,12N    16F,17B,19C,21B     05A,12E,16B,19B,21A 

- Volvo 97312, Ford SQM-2C-9002 AA/M2C200-C; GM 1940182/1940768/M75/1 

- VW G 50/51 (VW 501.50/51)/G052 190/G052 911; MF 1134;  

- Scania STO 1:0/STO 2:0A FS 
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 2. Technické parametre výrobku 
 
Kinematická viskozita pri 40°C, mm2/s min. 78,5 

Kinematická viskozita pri 100°C, mm2/s min. 15,5 

Viskozitný index min. 210 

Hustota pri 15°C, kg/m3  845-870 

Bod tuhnutia, °C max. -44 

Bod vzplanutia v o. t., °C min. 192 

 
                                 
                                        
                                                                                                                                            

3. Skladovanie: 
  Olej DYNAMAX  HYPOL 75W-90 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-90 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.: +421/37 78 22 326 
 www.dynamaxoil.com, eurovat@eurovat.sk 
  
 
Údaje zodpovedajú súčasnému technickému stavu, právo zmeny vyhradené 
 
 

 


