
Metabond GEAR 75W80 
Szintetikus technológiával előállított üzemanyag-takarékos hajtóműolaj, kimagasló 

kopásvédelemmel, magas hőmérsékletnek és mechanikus igénybevételnek kitett kézi 
kapcsolású és automatizált sebességváltók részére. 

 
FELHASZNÁLÁS 
 

 Rendelkezik VOLVO 97307 és a B osztályú VOITH specifikációval szinkronizált és 
szinkronizálás nélküli manuális és automatizált sebességváltókhoz. Minden olyan 
alkalmazáshoz ajánlható, amely API GL-4 teljesítményszintet igényel 75W80 viszkozitás 
mellett. 

 Különösen alkalmas hosszabb csereintervallumokra (akár 540 000km) a Renault Trucks, a 
DAF, a MAN, az Iveco és a ZF kézi és automatizált sebességváltókkal felszerelt 
haszongépjárművekhez, illetve a ZF TE-ML 01E specifikációjú szén-szinkronizálással 
rendelkező sebességváltókhoz, ZF hajtóművekhez intarderrel, vagy anélkül.    

 A Molybdène szinkronizálással ellátott hajtóművek esetében a ZF TE-ML 02E specifikáció 
lehetővé teszi a tartósság növelését (és a megnövelt karbantartási időközöket), valamint a 
legsúlyosabb terhelési feltételeket. 

 

SPECIFIKÁCIÓK 
 
Nemzetközi specifikációk  API GL-4 
      
Gyártói jóváhagyások   ZF TE-ML 01E / 02E / 16P  

VOITH CLASS B  
   VOLVO 97307   

MAN 341 type Z-5  
MB-Approval 235.28 

 
ELŐNYÖK 
 
- Csökkentett üzemanyag-fogyasztás. 

- Csökkentett karbantartási költségek: kifejezetten a gyártók által ajánlott meghosszabbított olajcsere-

periódusokhoz kifejlesztve. 

- Kiváló manuális sebességváltó védelem a kopással és a korrózióval szemben, köszönhetően az olaj 

extrém nyomástűrő tulajdonságainak. 

- Továbbfejlesztett indítási tulajdonságok: az alacsony hőmérsékleti folyású, köszönhetően a magas 

viszkozitási indexének, előnyöket hoz létre a hidegindítás során és csökkenti a súrlódási 

veszteségeket és az üzemanyag-fogyasztást. 

- Kiváló működés közbeni stabilitású, köszönhetően magas viszkozitási indexének. 

- Magas kompatibilitású az olajszűrőkkel, köszönhetően a habzásgátló tulajdonságainak. 

- Megnövekedett fogaskerék elkötelezettség: különböző anyagú szinkronizálóval működik, pl.: szinter, 

molibdén és szén. 

- Ésszerű termék támogatás (ZF, VOITH, VOLVO, MAN, MERCEDES BENZ). 

 

JELLEMZŐ ÉRTÉKEK 
 Mértékegység Módszer Értékek 

Sűrűség 15°C-on kg/m3 DIN 51757 D 858 

Kinematikai viszkozitás 40°C-on mm2/s ASTM D445 54 

Kinematikai viszkozitás 100°C-on mm2/s ASTM D445 9,35 

Brookfield viszkozitás -40°C-on MPa*s ASTM D-2983 42400 

Viszkozitás-index - ASTM D2270 157 

Dermedéspont °C ASTM D97 -42 

Lobbanáspont °C ASTM D92 240 
A fentiekben említett jellemzők átlag értékek, melyek esetében bizonyos eltérés előfordulhat a gyártás során, ezek nem jelentenek 
specifikációkat. 
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