
 

 
 

Opis produktu 

Geartex EP-A to oleje do przekładni samochodowych 

wymagających klasy API GL-4. Zawierają mineralne oleje 

bazowe w połączeniu z wyselekcjonowanymi dodatkami 

przeciwdziałającymi zużyciu, korozji i utlenianiu. 

Geartrex EP-A jest dostępny w  klasach lepkości SAE 80 

oraz SAE 80W-90 . 

Korzyści dla klienta 

• Sprawdzony pakiet dodatków EP zapewnia skuteczną 

ochronę najważniejszych podzespołów przed zatarciem i 

zużyciem  

• Płynność w niskich temperaturach sprzyja szybkiemu 

obiegowi oleju w układzie podczas zimnego rozruchu , 

pomagając chronić elementy układu. 

•  Wysoka odporność na ścinanie pomaga zapewnić 

odpowiednią lepkość przez cały okres użytkowania oleju. 

Zastosowania 

• Geartex EP-A przeznaczony jest do użytku w 

samochodowych przekładniach, układach 

przeniesienia napędu, układach kierowniczych oraz 

w mostach napędowych z przekładnią hipoidalną 

wymagających oleju klasy API GL-4 (odpowiednik 

specyfikacji US Military MIL-L-2105). 

Charakterystyka tarcia linii olejów Geartex EP-A 

sprawia, że mogą być stosowane w wielu 

synchronicznych ręcznych skrzyniach biegów 

(Niektóre nowoczesne skrzynie biegów mogą 

wymagać konkretnego typu oleju – więcej informacji 

znaleźć można w instrukcji  producenta) 

 

 

 

 

• Odporność na zużycie w warunkach wysokiego 
ciśnienia 

• Ochrona podczas rozruchu w niskich temperaturach 

• Wysoka odporność na ścinanie 

Produkt jest zgodny z wybranymi normami 
technicznymi, włączając w to: 

API GL-4 MAN 

Mercedes-Benz US Military 

ZF  
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• Temperatury pracy przekraczające +100°C 

będą prowadzić do znacznego skrócenia 

okresu eksploatacji oleju. Nie należy 

przekraczać szczytowych temperatur pracy 

wynoszących +120°C 

Należy pamiętać, że z uwagi na stosowanie 

najwyższej jakości olejów bazowych, produkty te 

mają kolor jaśniejszy niż wiele innych olejów tego 

typu (szczególnie w klasie lepkości SAE 80W)  

Normy, zatwierdzenia i zalecenia 

[5] 
Ten wykaz nie jest już prowadzony. Oleje, które wcześniej uzyskały 

aprobatę, przeniesiono do wykazu 341 Typ Z2. 
[6] 

Ten wykaz nie jest już prowadzony. 
[7] 

Aprobata uzyskana wcześniej, jednak ZF usunął produkty tego typu z 

wykazu w grudniu 2014 r.

[1] 
Numer aprobaty MAN: TUC 1522/92  

[2] 
Numer rejestracji ZF: ZF000803 

[3] 
Numer rejestracji ZF: ZF000804 

 [4] 
Produkty spełniające niezbędne wymagania jakościowe dla tej normy 

są zatwierdzone do użytku przez ZF, nie istnieje jednak wykaz 

produktów. 

  

Zalecenia 
Klasa lepkości 

 

SAE 80W 

 

SAE 80W-90 

MAN 341 typ E1  —  X 

MAN 341 typ Z1  X 
[5]

  X 

MAN 341 typ Z2  —  X 

ZF TE-ML 02A  X 
[6]

  X 
[6]

 

ZF TE-ML 02B  X 
[7]

  X 
[7]

 

Zatwierdzenia 

Klasa lepkości 

 

SAE 80W 

 

SAE 80W-90 

MAN 341 typ E1  X 
[1]

  — 

MAN 341 typ Z2  X 
[1]

  — 

Mercedes-Benz MB 235.1  X  Oczekiwanie 

ZF TE-ML 16A  —  X 
[3]

 

ZF TE-ML 17A  X 
[2]

  X 
[3]

 

ZF TE-ML 19A  —  X 
[3]

 

Zgodność ze standardami  
Klasa lepkości 

 

SAE 80W 

 

SAE 80W-90 

API GL-4   X   X 

US Military MIL-L-2105   X   X 

ZF TE-ML 08   X 
[4]

   X 
[4]
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Chevron nie bierze odpowiedzialności: za jakiekolwiek straty oraz szkody powstałe wskutek używania tego produktu niezgodnie z przeznaczeniem opisanym 

w Karcie Produktu.  

Zdrowie, bezpieczeństwo, przechowywanie i ochrona środowiska: zgodnie z aktualnie dostępnymi informacjami nie przypuszcza się, żeby produkt mógł 

powodować negatywne skutki oddziaływania na zdrowie, w przypadku kiedy jest używany zgodnie z przeznaczeniem oraz zgodnie z informacjami zawartymi 

w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego. Karty Charakterystyki dostępne są na życzenie w lokalnym biurze handlowym lub poprzez stronę 

internetową. Produkt ten nie powinien być używany niezgodnie z przeznaczeniem. W postępowaniu ze zużytym produktem zadbać o ochronę środowiska 

naturalnego i zastosować się do lokalnych przepisów. 
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Dane Typowe 

Test Metody badań Wartość 

Klasa lepkości  SAE 80W SAE 80W-90 

Dopuszczalny okres magazynowania: 60 miesięcy od daty napełnienia, podanej na etykiecie produktu. 

Lepkość kinematyczna w temp. 40°C, mm
2
/s ASTM D445 74 131 

Lepkość kinematyczna w temp. 100°C, mm
2
/s ASTM D445 9,6 14,0 

Lepkość Brookfielda w temp. -26°C, mPa.s ASTM D2983 17 500 59 000 

Wskaźnik lepkości ASTM D2270 110 106 

Gęstość w temp. 15°C, kg/l ASTM D4052 0,872 0,881 

Temperatura zapłonu COC, °C ASTM D92 210 234 

Temperatura płynięcia, °C ASTM D97 -42 -37 

Podane informacje są danymi typowymi dla bieżącej produkcji, nie stanowią wymagań technicznych produktu i mogą podlegać zmianom w ramach 
dopuszczalnych tolerancji produkcyjnych. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian w specyfikacji produktu. Powyższa Karta Produktu zastępuje 
wszelkie poprzednie wersje Karty Produktu i zawarte w nich informacje. 


