
 

 
 

Opis produktu 

Multigear MTF HD to najwyższej jakości syntetyczny olej 

przekładniowy do przekładni samochodowych, 

przeznaczony do użytku w synchronizowanych, ręcznych 

skrzyniach biegów pojazdów ciężarowych, pracujących 

przy dużych obciążeniach. Oprócz całkowicie 

syntetycznych olejów bazowych Multigear MTF HD składa 

się z zrównoważonego połączenia dodatków 

uszlachetniających. 

Multigear MTF HD zapewnia wydłużone okresy pomiędzy 

wymianami, nawet do 400 000 km, co przekłada się na 

ograniczenie przeglądów skrzyni biegów i wymian oleju. 

Korzyści dla klienta 

• Wydłużone okresy pomiędzy wymianami oleju co 

najmniej do 400 000 km, przekładają się na ograniczoną 

ilość przestojów i przeglądów skrzyni biegów  

• Doskonała płynność w niskiej temperaturze zapewnia 

szybki obieg oleju oraz ochronę podzespołów podczas 

rozruchu w niskich temperaturach 

• Przyczynia się do ochrony przed rdzewieniem i korozją 

metali żelaznych i elementów z mosiądzu w 

przekładniach zębatych i łożyskach 

• Wysoki wskaźnik lepkości (VI) zapewnia niezawodne 

utrzymywanie stałej lepkości w wysokiej temperaturze, 

wydajność smarowania i ochronę układu 

• Odporność na ścinanie zapewnia utrzymanie stałej 

lepkości oleju oraz ochronę układu podczas eksploatacji 

• Specjalnie dopracowana charakterystyka cierna 

zapewnia płynną, łatwą zmianę biegów 

• Niezawodne właściwości cierne zapewnia stałą 

wydajność układu w ciągu całego okresu użytkowania 

oleju 

 

 

• Większa o 3% oszczędność paliwa  

• Wydłużone okresy pomiędzy wymianami oleju –  
co najmniej 400 000 km 

• Zwiększona ochrona podzespołów podczas rozruchu 
w niskich temperaturach 

• Zwiększona odporność na rdzę i korozję 

• Zapewnia niezawodną ochronę układu w wysokich 
temperaturach 

• Przyczynia się do ochrony przed zacieraniem i 
zużyciem 

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

API DAF 

Daimler Eaton 

MAN Volvo 

ZF  

 

  

Multigear
®

 MTF HD 
Najwyższej jakości syntetyczny olej przekładniowy 
do przekładni samochodowych, przystosowany do 
pracy przy dużych obciążeniach 

Zalety produktu 
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• Ochrona (EP) w warunkach wysokiego ciśnienia 

zapewnia odporność na zacieranie się i zużycie 

przekładni 

• Niezawodna stabilność oksydacyjna zapewnia ochronę 

przed powstawianiem szlamów, laków, lakierów i 

szkodliwych osadów, utrzymując czystość 

podzespołów 

• Kompatybilność z szeroką gamą elastomerów 

zapobiega uszkodzeniom uszczelnień oraz stratom 

oleju 

• Oszczędność paliwa o 3% większa w porównaniu z 

tradycyjnymi olejami, w przypadku stosowania w 

połączeniu z Syn-Star GL 75W-90 w mostach 

Zastosowania 

• Multigear MTF HD jest odpowiedni do stosowania w 

przypadku wydłużonych okresów pomiędzy 

wymianami oleju w synchronizowanych, ręcznych 

skrzyniach biegu pojazdów ciężarowych, pracujących 

przy dużych obciążeniach. Oprócz formalnych 

zatwierdzeń OEM zostały zgromadzone dane z testów 

eksploatacyjnych potwierdzające przydatność w 

przypadku wydłużonych okresów pomiędzy 

wymianami oleju w pojazdach ciężarowych w różnych 

innych zastosowaniach. Pojazdy użyte podczas testów 

eksploatacyjnych obejmują marki MAN, Mercedes, 

Scania i Volvo; przekładnie produkowane przez 

producentów samochodów oraz marki ZF, włączając 

modele AS Tronic oraz modele wyposażone w 

retardery. 

Należy pamiętać, że ZF zaleca stosowanie produktów z 

formalną aprobatą TE-ML 02E podczas okresu gwarancyjnego. 

Multigear MTF HD może być używany w tych zastosowaniach 

po zakończeniu okresu gwarancyjnego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normy i Zatwierdzenia 

Zatwierdzenia 

• Eaton  Syntetyczny (500 000 km/3 lata) 

• MAN  341 typ E4 

• Volvo  97305 

• Volvo  97307 

• Volvo  97318 

Zgodność ze standardami 

• API  GL-4 

• DAF  Olej do skrzyń biegów Eaton 

Zalecenia 

• Daimler MB 235,4 

• Daimler MB 235,11 

• MAN  341 typ Z4 

• ZF  TE-ML 02L 
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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 

Numer produktu  01291 

Gęstość w temp. 15°C  kg/l ASTM D1298 0,8645 

Temperatura zapłonu COC °C ASTM D92 244 

Temperatura płynięcia °C ASTM D97 -54 

Lepkość kinematyczna w temp. 100°C  mm²/s ASTM D445 9,17 

Lepkość kinematyczna w temp. 40°C  mm²/s ASTM D445 54,1 

Lepkość Brookfielda w temp. -26°C  mPa.s ASTM D2983 3 670 

Lepkość Brookfielda w temp. -40°C  mPa.s ASTM D2983 19 300 

Wskaźnik lepkości ASTM D2270 151 

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. 


