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GEVITRO GL-5 LS
VAJ DIFERENCIALI

Përshkrim

GEVITRO GL-5 LS

Gevitro GL-5 LS (Limited Slip) rekomandohet për automjetetme
diferencial (të kufizuar). Gevitro GL-5 LS është një vaj i kualitetit të
lartë për diferancialet cilindrik i tipit hipoid, i zhvilluar posaçërisht për
diferenciale të kufizuara. I përshtatshëm për automjetet moderne me
performancë të lartë si dhe për automjete SUV 4x4.
Gevitro GL-5 LS mund të përdoret në diferencialet e automjeteve
Europiane, Japoneze dhe Amerikane, dhe është njësoj i përshtatshëm
për transmisionet, boshtet e shpejtësisë, kutitë drejtuese, nyjet universale
etj. Gevitro GL-5 LS rekomandohet për automjete me performancë
të lartë dhe makina sportive që garojnë me shpejtësi të lartë, si dhe
ështe i përshtatshem në një gamë të gjerë aplikimesh ku një vaj
kambio i tipit EP është i specifikuar.

SAE 80W/ 90

OIL
P GEAR
LIMITED SLI
Recommended for passenger cars and off road vehicles
with limited slip differentials.

API GL-4, GL-5/LS, MT-1
MIL-L-2105D

5L℮

X0152

SPECIFICATIONS

Niveli i Performancës
• API GL-5
• MIL-L-2105 D
• ZF TE-ML 05C/12C/16E

Përfitimet
• Përmirson karakteristikat e fërkimit të komponentëve të kufizuara
• Efektive në reduktimin e zhurmës së transmetimit
• Performancë shumë e mirë në temperatura të larta
• Ofron mbrojtje maksimale të marsheve, kushinetave dhe
performancës së përbërësve të kufizuar

Përshkrimi i Produktit
SAE

80W/90

85W/140

Kodi

LUB005011

LUB005019

Densiteti 15 °C

kg/m3

890

900

Viskositeti 40 °C

cSt

142.0

374.0

Viskositeti 100 °C

cSt

14.7

26.4

103

98

Indeksi i viskositetit
Pika e ngrirjes

°C

-30

-18

Pika e ngrirjes C.O.C

°C

210

230

Temperatura e operimit

°C

-25/150

-15/150
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