
MOL Hykomol LS 85W-90
трансмісійна олива для самоблокуючихся дифференциалів з 

MOL Hykomol LS 85W-90 це всесезонне трансмісійне масло для автомобілів, виготовлене з високоочищених
базових масел, містить збалансований пакет присадок до складу якого входять присадки, що покращують
характеристики текучості. Розроблене спеціально для диференціалів з обмеженим проковзуванням.

Застосування
Самоблокуючі диференціали

Осі та головні передачі

Гіпоїдні передачі

Самоблокуючі диференціали

Осі та головні передачі

Гіпоїдні передачі

Особливості та переваги
Відмінні несучі властивості Масляна плівка не руйнується навіть в умовах ударних
навантажень, захищаючи від заклинювання

Масляна плівка не руйнується навіть в умовах ударних
навантажень, захищаючи від заклинювання

Відмінні несучі властивості 

Відмінні експлуатаційні
властивості для диференціалів
з обмеженим проковзуванням 

Тихий, надійний процес роботиТихий, надійний процес роботиВідмінні експлуатаційні
властивості для диференціалів
з обмеженим проковзуванням 

Відмінний захист від корозіїТривалий термін експлуатації передавального механізму, що
дозволяє скоротити експлуатаційні витрати

Тривалий термін експлуатації передавального механізму, що
дозволяє скоротити експлуатаційні витрати

Відмінний захист від корозії

Відмінна окисна стабільністьПодовжує інтервал заміниПодовжує інтервал заміниВідмінна окисна стабільність

Низька схильність до
піноутворення
Надійна міцна масляна плівка навіть при високих швидкостяхНадійна міцна масляна плівка навіть при високих швидкостяхНизька схильність до

піноутворення

Оптимальні характеристики
тертя
Надійна робота у всіх діапазонах температурНадійна робота у всіх діапазонах температурОптимальні характеристики

тертя

Специфікації та схвалення
Клас в'язкості: SAE 85W-90
ZF TE-ML 05C[ZF001114]
ZF TE-ML 16E[ZF001114]
ZF TE-ML 21C[ZF001114]

API GL-5
MIL-L-2105D
John Deere JDM J11F

API GL-5
MIL-L-2105D
John Deere JDM J11F

Виготовлено та розповсюджено MOL-LUB Ltd. E-mail: lubricants@mol.hu Web: mollubricants.com  Технічна підтримка: H-1117 Budapest, Neumann János u. 1/E.
Тел: + 36  (1) 464-02-36   Факс: +36 (1) 464-03-04  E-mail: lubtechdesk@mol.hu
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MOL Hykomol LS 85W-90
трансмісійна олива для самоблокуючихся дифференциалів з 

Властивості
Властивості Типові значення

0,904Густина при 15°C [г/cм3     ]

201,7Кінематична в'язкість при 40 °С [мм2/с]

16,9Кінематична в'язкість при 100°C [мм2/с]

88Індекс в'язкості

-27Температура застигання [°C]

220Температура спалаху (за Клівлендом) [°C]

Значення, наведені в таблиці є типовими та не є специфікацією.

Інструкції по зберіганню та використанню
Зберігати в оригінальній упаковці в сухому, добре провітрюваному місці.
Тримайте подалі від прямого вогню та інших джерел займання.
Захищати від прямих сонячних променів.
Під час транспортування, зберігання та використання продукту дотримуйтесь інструкцій з техніки безпеки та
екологічних норм, що стосуються мінеральних нафтопродуктів.
Для отримання додаткової інформації, будь ласка, прочитайте Паспорт безпеки матеріалу продукту.
Трансмісійні масла – це готові мастильні склади, де додаткові присадки не потрібні і можуть призвести до
непередбачуваних негативних наслідків.
Виробник і дистриб'ютор не несуть відповідальності за такі можливі збитки.
Термін зберігання в оригінальній упаковці за рекомендованих умов: 60 місяців
Рекомендована температура зберігання: max. 40°C

Інформація про замовлення
Код ТНЗЕД 27101987

SAP код та упаковка:
MOL Hykomol LS 85W-90 50KG 60л пластикова бочка13100198

Бронювання замовлення (дзвінок безкоштовний):

LUBexportsupport@MOL.hu
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