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Descrição
Óleo para caixas de velocidades de alto rendimento e
baixa viscosidade. Oferece um potencial de poupança
de combustível elevado e uma protecção ideal contra
o desgaste devido a uma excelente estabilidade frente
ao cisalhamento. Graças às suas boas propriedades
de viscosidade, proporciona um excelente conforto de
mudança de velocidades sob todas as condições de
funcionamento.

Campos de utilização

Características

- excelente conforto de mudança de velocidades sob
todas as condições de funcionamento
- garante baixo consumo de combustível
- excelente estabilidade ao cisalhamento
- excelente protecção contra o desgaste
- protecção ideal contra a corrosão
- boas propriedades de viscosidade/temperatura
- excelente comportamento de sincronização
- excelente estabilidade à oxidação

Especificações e autorizações
API GL4

Utilização
Respeitar as normas e especificações do fabricante do
veículo ou do grupo. Apenas tem o efeito ideal quando
usado sem misturas.

Embalagens disponíveis

A LIQUI MOLY também recomenda este produto
para veículos ou grupos para os quais se
exigem as seguintes especificações ou
números de peças originais de reposição
BMW 83 22 7 533 818 • BMW MTF LT-3 • Fiat 9.55550MZ6 • Ford WSS-M2C 200-D2 • Toyota • VW G 052 178
• VW G 052 512 • VW G 052 726 • VW G 055 512 • VW G
060 726 • VW G 070 726

Dados técnicos
Classe SAE (óleos para
engrenagens)

75W
SAE J 306

Densidade a 15°C

0,86 g/cm³
DIN 51757

Viscosidade a 40°C

33,1 mm²/s
ASTM D 7042-04

Viscosidade a 100 °C

6 mm²/s
ASTM D 7042-04

Viscosidade a -40°C (Brookfield)

< 150000 mPas
ASTM D 2983-09

Índice de viscosidade

130
DIN ISO 2909

Ponto de fluidez

-42 °C
DIN ISO 3016

Ponto de inflamação

224 °C
DIN ISO 2592

Número de cor (ASTM)

L 2,5
DIN ISO 2049

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Especialmente desenvolvido para caixas de
velocidades manuais e automáticas (DSG).
Especialmente recomendado para a utilização em
veículos das marcas Audi, BMW, Fiat, Ford, Seat,
Škoda, Volkswagen, etc.

1 l Lata plástico

20842
D-GB-I-E-P

20 l Jerrycan plástico

20843
D-GB

60 l Bidão chapa

20844
D-GB

A nossa informação baseia-se em estudos
cuidadosos e pode ser considerada fiável,
contudo só pode aconselhar sem compromisso.
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