
Përshkrim

Gevitro TDL FS është një linjë plotësisht sintetike e vajit të transmisionit 
Total Drive Line, i përshtatshëm për përdorim aty kur rekomandohet 
API GL-3, 4 ose 5. Mund të përdoret në kutitë konvencionale por 
edhe moderne në diferencialet e pasme të auto-veturave, kamionëve 
ose autobusëve, në kushte të lehta ose shumë të rënda. Këto produkte 
lejojnë përdorimin e një lubrifikanti të vetëm në boshtet e pasme, 
transmetimet manuale të sinkronizuara dhe jo të sinkronizuara dhe 
për këtë arsye ndihmon racionalizimin e produkteve.

Ky lubrifikant nuk është i përshtatshëm për përdorim në diferenciale 
të tipit (limited slip) të kufizuar. 

GEVITRO TDL FS
VAJ TRANSMINSIONI PLOTESISHT SINTETIK

Përfitimet

• Plotësisht i pajtueshëm me kutitë e shpejtësisë së sinkronizimit

• Performanca e shkëlqyeshme e zhvendosjes në të gjitha kushtet 
e temperaturës, për një mbulim në të gjithë sezonet.

• Rezistencë kundër veshjes, korrozionit dhe formimit të 
shkumave

• Stabilitet shumë i lartë termik në temperatura të larta dhe 
oksidimi

• Ekonomik në karburant at high temperatures

Niveli i Performancës

• API GL-4/5/MT-1

• SAE J2360

• MIL-PRF-2105E

• MAN 3343S/341 E2

• ZF TE-ML 02B/05A/07A/12E/16B/C/D/17B/19B/21A

• SCANIA STO 1:0

• MB 235.0/235.8

• Mack GO-J

• Arvin Meritor 0-76-N

5L℮

Suitable for manual transmission rear 
axles and differentials. 
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SPECIFICATIONS

API GL-4, GL-5/MT-1

SAE J2360

MB 235.0/235.8

GEVITRO TDL FS 
SAE 75W/90

FULL SYNTHETIC TOTAL DRIVE LINE GEAR OIL

Përshkrimi i Produktit

SAE 75W/90

Kodi LUB005017

Densiteti 15 °C kg/m3 878

Viscositeti 40 °C 94.2

Viscositeti 100 °C cSt 15.2

Indeksi i viskositetit 171

Pika e ngrirjes °C -36

Pika e vlimit C.O.C °C 200

Temperatura e operimit °C -33/150
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