
 

 
 

Opis produktu 

Multigear S SAE 75W-140 jest to najwyższej jakości  

syntetyczny samochodowy olej przekładniowy  

przeznaczony do użytku w osiach napędowych i 

mechanizmach różnicowych poddawanych wysokim 

obciążeniom w samochodach osobowych i użytkowych. 

Ten w pełni syntetyczny olej przekładowy zawiera 

zaawansowane dodatki  EP zapewniające wysokiej jakości 

ochronę przeciwzużyciową. 

Korzyści dla klienta 

• Opracowany w celu zapewnienia długich okresów między 

wymianami oleju, ogranicza ilość przeglądów 

serwisowych i czas przestojów 

• Przyczynia się do zmniejszenia zużycia paliwa, w 

szczególności gdy stosowany jest w przekładniach 

głównych osi napędowych Scanii  

• Wysokowydajne dodatki EP zapewniają ochronę przed 

zatarciem i zużyciem przy niskich prędkościach / 

wysokim momencie obrotowym oraz przy dużym 

obciążeniu dynamicznym 

• Doskonała płynność w niskiej temperaturze zapewnia 

szybki obieg oleju oraz ochronę układu podczas rozruchu 

w niskich temperaturach 

• Wysoki wskaźnik lepkości (VI) zapewnia skuteczne 

utrzymanie stałej lepkości w wysokiej temperaturze, 

wydajność smarowania i ochronę układu 

• Trwała stabilność oksydacyjna przyczynia się do 

odporności gęstnienie oleju podczas pracy, utrzymując 

czystość podzespołów oraz chroniąc przed szkodliwymi 

osadami 

 

 

 

 

• Opracowany w celu zapewnienia długich okresów 
pomiędzy wymianami oleju 

• Zwiększona oszczędność paliwa 

• Przyczynia się do ochrony przed zatarciem i zużyciem 

• Zapewnia natychmiastową  ochronę układu podczas 
rozruchu w niskich temperaturach 

• Olej przekładniowy o wysokim wskaźniku lepkości 

• Pomaga utrzymać czystość podzespołów i eliminuje 
osady 

Zgodność z wybranymi normami technicznymi, 
włączając: 

API Ford 

Mack Meritor 

SAE Scania 

US Military ZF 

 

  

Multigear
®

 S SAE 75W-140  
Najwyższej jakości syntetyczny olej przekładniowy 
do pojazdów samochodowych 

Zalety produktu 



 Multigear® S SAE 75W-140 ─ ciąg dalszy 

 
 

 
 
© 2014 Chevron Products UK Limited. All rights reserved. 
All trademarks are property owned by Chevron Intellectual Property LLC. 

EU v9 17 September 2014  
Multigear

®
 S SAE 75W-140 

 

Zastosowania 

• Multigear S SAE 75W-140 jest odpowiedni do użytku w 

zastosowaniach wymagających  zarówno klasy jakości 

API GL 5 oraz oleju o wysokiej lepkości. Posiada 

zatwierdzenie Scania STO 2:0 A, potwierdzające ,że 

olej do przekładni głównych  pojazdów Scania, 

zapewnia zwiększoną oszczędność paliwa i wydłużone 

okresy pomiędzy wymianami oleju. Może być również 

stosowany w skrzyniach biegów Scania, przy 

temperaturze zewnętrznej wynoszącej między -25°C a 

+30°C. Multigear S SAE 75W-140 jest również 

zalecany do użytku w zastosowaniach wymagających 

oleju  zgodnego ze specyfikacją Ford WSL-M2C192-A, 

takich jak mechanizmy różnicowe pojazdów marki 

Jaguar lub vanów Ford Transit. 

• Charaktrystyka tarcia Multigear S SAE 75W-140 

powoduje, że nie jest on odpowiedni do stosowania w 

przypadku zsynchronizowanych, ręcznych skrzyń 

biegów oraz układów przeniesienia napędu i nie 

powinien być stosowany w takich przypadkach, chyba 

że olej GL 5 jest wyraźnie rekomendowany. 

Normy i Zatwierdzenia 

Zatwierdzenia 

• Scania STO 1:0 

• Scania STO 2:0A 

• ZF TE-ML 05B 
1
 

• ZF TE-ML 12N 
1
 

• ZF TE-ML 16F 
1
 

• ZF TE-ML 19C 
1
 

• ZF TE-ML 21B 
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normy 

• API GL-5 

• API MT-1 

• Ford WSL-M2C192A 

• Mack GO-J 

• Meritor O76-M 

• SAE J2360 

• US Military MIL-PRF-2105E 

• ZF TE-ML 07A [2] 

Zalecenia 

• ZF TE-ML 12B 
3
 

1
  

 
Nr rejestracyjny ZF: ZF001638. 

2
  

 
Produkty spełniające niezbędne wymagania jakościowe  dla tych 

norm są zatwierdzone do użytku przez ZF, nie istnieje jednak lista 

produktów. 

3
   ZF przeniosła to zatwierdzenie na nową klasę  

TE-ML 12N, zapewniającą wyższy poziom jakości. 
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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  38372 

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

Gęstość w temp. 15°C  kg/l ASTM D4053 0,867 

Temperatura zapłonu COC °C ASTM D92 185 

Temperatura płynięcia °C ASTM D97 -46 

Lepkość kinematyczna w temp. 100°C  mm²/s ASTM D445 26 

Lepkość kinematyczna w temp. 40°C  mm²/s ASTM D445 185 

Wskaźnik lepkości ASTM D2270 169 

Test zużycia przekładni FZG A/8,3/90, 
Stopień obciążenia niszczącego 

CEC L7A95 >12 

FZG test odporności na uderzenia S 
A10/16.6R/90,  

Stopień obciążenia niszczącego 

FVA 243 >12 

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. 


