
MULTIGEAR 75W-90 R 

 MULTIGEAR 75W-90 R ir augstas kvalitātes daļēji sintētiska transmisijas eļļa, kas izpilda API GL-4, GL-5 
un MT-1 transmisijas eļļu prasības un pateicoties tam tiek pielietota kā kopēja transmisijas smērviela (Total 
Driveline Lubricant) jauktos autoparkos. 
 Speciāli sabalansētas MULTIGEAR 75W-90 R frikcijas īpašības vienlaicīgi nodrošina atbilstību prasībām 
gan manuālajās transmisijās ar sinhronizatoriem, gan hipoidālajos reduktoros. Samazina autosaimniecībā un 
auto remonta uzņēmumā nepieciešamo smērvielu nomenklatūru. Ilgs kalpošanas laiks nodrošina pagarinātus 
maiņas intervālus, samazina apkopes laikus un dīkstāves. Augsts viskozitātes indekss nodrošina pareizu eļļošanu 
augstās temperatūrās. Laba plūstamība zemās temperatūrās nodrošina nepieciešamo šķidruma cirkulāciju un 
pienācīgu sistēmas eļļošanu aukstā starta režīmā. Izcilas EP (augsta kontaktspiediena) īpašības nodrošina 
pretnodiluma aizsardzību un novērš zobratu un gultņu virsmu pitingu. Ilglaicīga pretoksidācijas stabilitāte novērš 
eļļas dūņu, laku un nogulšņu veidošanos. Veido pretrūsas un pretkorozijas aizsardzību melno un krāsaino metālu 
daļām, zobratiem un gultņiem. Savietojama ar plašu klāstu dažāda sastāva gumijas, plastikāta un citu elastomēru 
blīvslēgiem. Nevainojamas pretputošanās īpašības. 
 
 MULTIGEAR 75W-90 R ir izstrādāta lietošanai automašīnu manuālajās ātrumkārbās, kurās paredzēta eļļa 
ar API GL-4 vai GL-5 atestāciju, un hipoidālajos reduktoros ar API MT-1 atestāciju. MULTIGEAR 75W-90 R izcilā 
termiskā stabilitāte atļauj lietot šo eļļu daudz augstākās darba temperatūrās un ar garākiem nomaiņas 
intervāliem nekā tradicionālās minerāleļļas. 
 MULTIGEAR 75W-90 R ir piemērota lietošanai dažu sporta automobiļu manuālajās transmisijās – Land 
Rover (izņemot Discovery 3/ 4) un Opel/ Vauxhall Frontera. 
  
 MULTIGEAR 75W-90 R nav paredzēta lietot ZF transmisijās, kas aprīkotas ar intarderiem – tās uzstādītas 
vairākiem DAF un MAN smago automašīnu modeļiem. Šajos gadījumos jālieto ZF atestēts šķidrums Multigear 
MTF 75W-80. 
 
MULTIGEAR 75W-90 R atestācijas un specifikācijas: 
izpilda un pārsniedz sekojošas prasības: 

• API: GL-4/ GL-5/ MT-1. 
TEHNISKIE PARAMETRI 

 

Viskozitātes klase 75W-90 

Produkta kods 32978 

Blīvums, kg/ltr, 15°C 0.876 

Kinemātiskā viskozitāte, mm²/s, 40°C 81 

Kinemātiskā viskozitāte, mm²/s, 
100°C 

14.4 

Viskozitātes indekss (VI) 186 

Brookfield viskozitāte, mPa.s, -10°C 1560 

Brookfield viskozitāte, mPa.s, -40°C 55 000 

Uzliesmošanas temperatūra, °C 200 

Sastingšanas temperatūra, °C -48 
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