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VÝKONNÝ PŘEVODOVÝ OLEJ SAE 75W-90 
Hochleistungs-Getriebeöl (GL4+) SAE 75W-90 

POPIS Vysoce výkonný plně syntetický vysokotlaký převodový olej určený pro velmi za-
těžované manuální převodovky, pomocné převodovky, systémy typu Transaxle 
(převodovky s rozvodovkami na zadní nápravě) a pro hypoidní převody, u kterých 
je vyžadováno mazání olejem specifikace API GL4+. Vysoce jakostní základové 
syntetické oleje spolu s moderní technologií přísad zaručují široké možnosti použití 
a optimální mazání převodovek při extrémních provozních podmínkách. Díky leh-
koběžným vlastnostem může být tento olej použitý také při potížích s řadicím me-
chanismem, jako např. při jeho těžkém nebo hlučném chodu. 

VLASTNOSTI - dobré viskozitně-teplotní chování oleje 
 - výborná snášenlivost s těsnicími materiály 
 - excelentní odolnost proti stárnutí 
 - výtečná ochrana proti opotřebení 
 - vysoká schopnost absorpce tlaku 
 - široký rozsah viskozity 

- snižuje sílu na řazení převodů 
- excelentní ochrana proti korozi 
- snižuje hlučnost chodu převodů 

SPECIFIKACE / 
SCHVÁLENÍ API GL4+ ● Ford ESD-M2C 175-A 

LIQUI MOLY doporučuje tento olej navíc pro vozidla nebo agregáty, pro které jsou 
požadovány následující specifikace nebo originální čísla náhradních dílů: 
VW 501.50 (G50) ● ZF TE-ML 08 

TECHNICKÁ DATA Třída viskozity oleje SAE (převodové) : 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 
 Barva podle stupnice ASTM : L 1,5  DIN ISO 2049 

OBLAST POUŽITÍ  Pro extrémně zatížené manuální převodovky, vedlejší převodovky a systémy 
Transaxle (převodovky s rozvodovkami na zadní nápravě) a také pro hypoidní pře-
vodovky, kde je požadováno mazání olejem třídy API GL4+. 

ZPŮSOB POUŽITÍ Dodržet provozní a servisní předpisy výrobce motorového vozidla a převodovky. 
Olej je mísitelný se všemi zbytky minerálních olejů, které mohou při výměnách 
oleje zůstat v převodovce anebo rozvodovce. 

 

 

 

PRODUKTOVÁ INFORMACE 



Dodavatel v ČR: 
LIQUI MOLY CZ s.r.o. 
Pocoucov 83, 674 01 Třebíč, Česká republika 
M: +420 606 740 127, E: info@liqui-moly.cz 
www.liqui-moly.cz

 

Naše informace vycházejí z pečlivých zkoušek produktu a lze je považovat za spolehlivé, přesto však mají nezávaznou povahu.  
Zpracováno dne 05.08.2022 podle originálního podkladu firmy LIQUI MOLY – PI 38/12/01/2021 (P000233). 2/2 

VÝKONNÝ PŘEVODOVÝ OLEJ SAE 75W-90 
Hochleistungs-Getriebeöl (GL4+) SAE 75W-90 

DOSTUPNÁ BALENÍ 500 ml plastová lahev Obj. č. 4433 D-GB-I-E-P 
 1 l plastová lahev Obj. č. 4434 D-GB-I-E-P 
 1 l plastová lahev Obj. č. 1125 D-NL-F-GB-ARAB 
 1 l plastová lahev Obj. č. 8180 D-F-I 
 1 l plastová lahev Obj. č. 20012 USA-AND-CAN-EN-F 
 1 l plastová lahev Obj. č. 20462 D-PL-H-RO-TR 
 1 l plastová lahev Obj. č. 21258 ALG-GB-ARAB-F 
 1 l plastová lahev Obj. č. 21354 D-GB-CN  
 20 l plastový kanystr Obj. č. 4435 D-GB-I-E-P 
 20 l plastový kanystr Obj. č. 20014 USA-AND-CAN-EN-F 
 60 l plechový sud Obj. č. 4436 D-GB 
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