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Naše informace vycházejí z pečlivých zkoušek produktu a lze je považovat za spolehlivé, přesto však mají nezávaznou povahu.  
Zpracováno dne 16.02.2023 podle originálního podkladu firmy LIQUI MOLY – PI 17/02/10/2023 (P004936). 

PŘEVODOVÝ OLEJ MULTI-DISC 
Lamellenkupplungsöl 

POPIS Vysoce výkonný převodový olej speciálně vyvinutý pro mezinápravové spojky Hal-
dex pohonů typu Allrad, Quattro a 4motion. Olej poskytuje excelentní index visko-
zity, vynikající střihovou stabilitu a výborný koeficient tření za všech provozních 
podmínek. Spolehlivě chrání před opotřebením, tvorbou pěny a korozí. U vozidel 
s pohonem všech kol zajišťuje optimální přenos síly motoru.  

VLASTNOSTI - vynikající ochrana proti opotřebení 
- excelentní střihová stabilita 

 - optimální koeficient tření za všech provozních podmínek 
 - spolehlivá ochrana před tvorbou pěny  

- extrémně vysoký index viskozity 
- výborná ochrana proti korozi 

SPECIFIKACE / 
SCHVÁLENÍ LIQUI MOLY doporučuje tento olej navíc pro vozidla nebo agregáty, pro které jsou 

požadovány následující specifikace nebo originální čísla náhradních dílů: 

GM ● Opel ● Volvo ● VW G 052 175 (TL 52175) ● VW G 055 175 (TL 52175-X) ● 
VW G 060 175 (TL 52175-Y) 

TECHNICKÁ DATA Hustota při +15 °C : 0,850 g/cm3 DIN 51757 
 Viskozita při +40 °C : 27,5 mm2/s ASTM D 7042-04 

Viskozita při +100 °C : 5,7 mm2/s ASTM D 7042-04 
 Index viskozity : 155  DIN ISO 2909 
 Bod tuhnutí : -60 °C DIN ISO 3016 
 Bod vzplanutí : +230 °C DIN ISO 2592 
 Barva / vzhled : nažloutlá 

OBLAST POUŽITÍ  Pro pohony všech kol vozidel Audi, Opel, Seat, Škoda, Volkswagen a Volvo ovlá-
dané mezinápravovými spojkami Haldex. 

ZPŮSOB POUŽITÍ Olej je mísitelný se zbytky minerálních převodových olejů, které zůstanou v převo-
dovce/rozvodovce po jejich vypuštění. Dodržet specifikace a předpisy výrobce pře-
vodového agregátu, případně motorového vozidla.  

DOSTUPNÁ BALENÍ 1 l plastová lahev Obj. č. 21419 D-GB-I-E-P 
 1 l plastová lahev Obj. č. 21658 GB-DK-FIN-N-S 
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