
 

 
 

Opis produktu 

Multigear S SAE 75W-90 to wysokiej jakości syntetyczny 

olej przekładniowy przeznaczony do układów przeniesienia 

napędu  wymagających olejów klasy jakości API GL-4 lub 

GL-5.  Zapewnia wydłużone okresy pomiędzy wymianami 

oleju oraz dobrą odporność termiczną  w wyższych 

temperaturach pracy . 

Multigear S SAE 75W-90 został zestawiony przy udziale w 

pełni syntetycznego oleju bazowego oraz połączenia  

zaawansowanych i wysokowydajnych pakietów dodatków 

uszlachetniających. 

Korzyści dla klienta 

• Specjalnie dopasowana charakterystyka tarcia umożliwia 

stosowanie produktu w wielu zsynchronizowanych 

ręcznych skrzyniach biegów i przekładniach głównych, 

ułatwia racjonalizację zapasów 

• Wydłużone okresy pomiędzy wymianami oleju 

ograniczają liczbę przeglądów i czasy przestojów 

• Wysokiej jakości zaawansowane dodatki 

uszlachetniające zapewniają niezawodną ochronę w 

warunkach ekstremalnych ciśnień oraz odporność na 

zużycie 

• Płynność w niskiej temperaturze zapewnia ochronę 

podzespołów dzięki szybkiemu obiegowi oleju podczas 

zimnego rozruchu 

• Wysoki wskaźnik lepkości oraz dobra odporność na 

ścinanie zapewniają odpowiednią lepkość i grubość filmu 

olejowego do skutecznego smarowania w wysokich 

temperaturach przez cały okres użytkowania oleju 

 

 

 

 

 

• Odpowiedni do wielu zsynchronizowanych ręcznych 
skrzyń biegów i przekładni głównych 

• Wydłużone okresy pomiędzy wymianami oleju 

• Zapewnia niezawodną ochronę w warunkach 
wysokich ciśnień oraz przed zużyciem 

• Zapewnia szybki obieg oleju podczas rozruchu w 
niskiej temperaturze 

• Wysoki wskaźnik lepkości i dobra odporność na 
ścinanie 

Zgodność z wybranymi normami technicznymi, 
włączając: 

API DAF 

MAN Mercedes-Benz 

NATO SAE 

Scania Volvo 

ZF  
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Zastosowania 

• Multigear S SAE 75W-90 jest przeznaczony do użytku 

w ręcznych samochodowych skrzyniach biegów, 

wymagających olejów w klasie jakości API GL-4 lub 

GL-5, a także do osi napędowych z przekładnią 

hipoidalną, w których wymagany jest olej EP 

spełniający wymagania API GL-5 lub MT-1. Posiada 

aprobatę wg normy SAE J2360 (była MIL-PRF-2105E) 

• Stabilność termiczna sprawia, że Multigear S SAE 

75W-90 jest odpowiedni do użytku w zastosowaniach 

o wyższych temperaturach pracy niż to możliwe w 

przypadku stosowania mineralnych olejów 

przekładniowych. Szczególna cecha właściwości 

syntetycznych olejów bazowych prowadzi do obniżenia 

temperatury pracy i znacznego wydłużenia okresu 

eksploatacji w ciężkich warunkach pracy lub 

zmniejszenia zużycia paliwa w normalnych warunkach 

eksploatacji. Zapewnia znacznie dłuższy okres 

eksploatacji niż konwencjonalne mineralne oleje 

przekładniowe:  2 razy dłuższe w przypadku skrzyń 

biegów i ponad 3 razy dłuższe w przypadku głównych 

osi napędowych. (Długość okresu eksploatacji zależy 

od zastosowania i intensywności pracy – 

szczegółowych informacji szukać należy w 

dokumentacji producentów) 

• Multigear S SAE 75W-90 nie jest zalecany do użytku 

ze skrzyniami biegów ZF wyposażonymi w intardery 

(obejmuje to niektóre modele produkcji DAF i MAN).  

W takim przypadku należy stosować zatwierdzone 

oleje, takie jak Multigear MTF SAE 75W-80 

Normy i Zatwierdzenia 

Zatwierdzenia 

• DAF Olej do skrzyni biegów ZF 
1
 

• MAN 341 typ E3 

• MAN 341 typ Z2 

• MAN 342 typ M3 

• Mercedes-Benz Aprobata MB 235.8 

• SAE J2360 
2
 

• Scania STO 1:0 
3
 

• Volvo 97312 

• ZF TE-ML 02B 
4
 

• ZF TE-ML 05B 
4
 

• ZF TE-ML 12L 
4
 

• ZF TE-ML 12N 
4
 

 

 

 

 

• ZF TE-ML 16F 
4
 

• ZF TE-ML 17B 
4
 

• ZF TE-ML 19C 
4
 

• ZF TE-ML 21B 
4
 

Normy 

• API GL-4 

• API GL-5 

• API MT-1 

• DAF Olej do skrzyni biegów Eaton 
5
 

• DAF Oś tylna bez zwolnicy 
6
 

• DAF Oś tylna ze zwolnicą 
7
 

• MAN 3343 typ S 
8
 

• NATO 0-226 

• ZF TE-ML 07A 
9
 

• ZF TE-ML 08 
9
 

Zalecenia 

• ZF TE-ML 12B 
10 

 
1
 
 
Skrzynie biegów ZF bez retarderów, standardowa częstotliwość 

wymiany. 
2
 
 
Numer aprobaty: PRI GL 0507. 

3
 
 
Zatwierdzony do użytku w skrzyniach biegów. Wyłącznie oleje xxW-

140 są zatwierdzone do osi napędowych   
4
 
 
Nr rejestracyjny ZF: ZF000815. 

5
 
 
Skrzynia biegów Eaton zastosowana w pojazdach serii LF45/55, 

65/75/85 CF, CF 65/75/85; wydłużona częstotliwość wymiany. 

6
 
 
Za wyjątkiem typu V200/V400 (wymaga oleju SAE 85W-140). 

Wydłużona częstotliwość wymiany. 

7
 
 
Za wyjątkiem typu 1356 (wymaga specjalistycznego produktu). 

Standardowa częstotliwość wymiany. 
8
 
 
Wcześniejsza aprobata. MAN 3343 typu S został wycofany i 

zastąpiony przez 341 typu E3 i 341 typu Z2 (ręczne skrzynie biegów), 

oraz 342 M3 (osie i skrzynie rozdzielcze). 
9
 
 
Produkty spełniają niezbędne wymagania dla tych norm i są 

zatwierdzone do użytku przez ZF, nie istnieje jednak lista produktów. 
10 

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 

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

Lepkość kinematyczna w temp. 100°C  mm²/s ASTM D445 14,7 

Lepkość kinematyczna w temp. 40°C  mm²/s ASTM D445 98 

Lepkość Brookfielda w temp. -40°C  mPa.s ASTM D2983 56 000 

Wskaźnik lepkości ASTM D2270 157 

Gęstość w temp. 15°C  kg/l ASTM D4052 0,868 

Temperatura zapłonu COC °C ASTM D92 202 

Temperatura płynięcia °C ASTM D97 -54 

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. 


