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СМАЗОЧНИ ПРОДУКТИ
ЗА РЪЧНИ ТРАНСМИСИИ
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МАСЛА ЗА РЪЧНИ СКОРОСТНИ КУТИИ
Маслата за ръчни трансмисии са разделени по класове, в зависимост от приложението.
Те могат да бъдат:
GL-4 масла за скорости се използват предимно за трансмисии.
GL-5 масла се използват предимно за оси и диференциали.
Нивото на сяра и фосфор е различно и за двете. Затова се препоръчва да не смесват, освен ако маслото не е проектирано като
комбинирано GL-4/GL-5.
MT-1 - предназначено за несинхронизирани ръчни трансмисии, използвани в автобуси и тежкотоварни камиони. Смазочните
материали, отговарящи на стандарт API MT-1, осигуряват защита срещу комбинация от термично разграждане, износване на
компонентите и разпадане на уплътненията, която не се прилага от смазочни продукти, отговарящи само на изискванията на
API GL-4 и API GL-5.
LS означава “Limited Slip”. Включени са специални добавки. При ускорение диференциалът с ограничено приплъзване блокира
двете задвижващи колела заедно за повече сцепление, но ги отключва по време на движение по инерция или завиване.
EP означава екстремно налягане.
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Масла за ръчни трансмисии

70W80

80W85

80W90

GL-4

Gerion LE Gear EP
Gerion LD

Gear EP

GL-5

Multigear

Gear ZF

Gear ZF

Gear ZF

GL-5 LS

Gear LS

Gear LS

Gear LS

GL-4 + GL-5

Universal
Gear

GL-4 + GL-5 +
MT-1
GL-4 + GL-5 +
MT-1 + LS
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75W90

85W90

75W140

85W140
Gear EP

Gerion X-TRA
Gerion Plus
Gerion Drive
Gerion Drive
X-TRA
Gerion LS

Gerion Drive
Gerion Drive
X-TRA
Gerion LS

Продукт

Виск.
6 75W90

\

6 75W140

Gerion LS

Gerion Drive

API GL4/GL5-LS/MT-1 • MAN 341
Type E-3 • MAN 341 Z-2 • MAN M 342
M3 • SCANIA STO:01 • DAF • IVECO
• MB-Approval 235.8 • ZF- TE-ML
02B/12B/16F/17B/19C/21B
API GL4/GL5-LS/MT-1 • SAE J2360 •
MAN 341 Type E-3 • MAN M 342 M3
• SCANIA STO:01 • MB 235.8 • IVECO •
DAF

Описание
100% синтетични EP-масла (екстремно налягане), специално разработени за смазване на оси,
снабдени с диференциал с ограничено приплъзване. Този тип оси се монтират на много спортни
и състезателни автомобили, както и на спортни
обслужващи и обществени превозни средства.

6 75W90

API GL4/GL5/MT-1 • DAF • IVECO •
MIL-L-2105D • MIL-L-2105E • MACK
GO-J • MB 235.8 • MAN 341 Type
Z-2 • MAN 342 M-3 • SAE J2360 •
SCANIA STO:01 • Volvo 97312 • ZF-TE
ML 02B/05A/07A/12L/12N/16B/
16F/17B/19C/21A

6 75W140

API GL4/GL5/MT-1 • MIL-L-2105D
• MIL-PRF-2105 E • SAE J2360
• SCANIA STO:01 • ZF-TE ML
05A/07A/12N/16F/19C/21A

6 75W90
6 75W140

API GL4/GL5/MT-1 • ARVIN MERITOR
0-76-N • DAF • IVECO • MACK GO-J •
MAN 341 Type E-2/Z-2 • MAN
M 342 M3 • MB 235.11/235.8
• MIL-PRF-2105 E • SAE J2360
• SCANIA STO:01 • ZF-TE ML
02B/05B/07A/12B/16F/17B
/19C/21B

GERION Drive X-tra е 100% синтетично масло,
подходящо за смазване на механични скоростни
кутии и задни мостове, където се изискват ниво на
производителност API GL4 или GL5 при екстремно
налягане (EP) и свойства против износване.
Gerion Drive X-tra осигурява постоянен вискозитет
и може да се използва при удължени интервали
на смяна поради вложените висококачествените
синтетични базови масла и специфични добавки.
Gerion Drive X-tra се предлагат два вискозитета:
75W90 и 75W140.

6 75W90

API GL3/GL4/GL5/MT-1 • MIL-L-2105D
• MIL-L-2105E • SAE J2360 • MB
235.8 • MAN 341 Type Z-2 • MAN M
3343 S • ZF-TE ML 02B/05A/07A/12L/
12N/16F/17B/19C/21A • SCANIA
STO:01• DAF • IVECO • Eaton Europe •
Volvo 97312 • MACK GO-J • Ford M2C
200-B

Синтетично масло,което се използва, например, за
скоростни кутии на леки автомобили, изискващи
студено течно масло (Renault, Peugeot, Citroën).

Gerion Drive
X-TRA

Gerion X-TRA

Спецификации

100% синтетично масло LONG DRAIN (удължен
междусменен интервал), предназначено за скоростни кутии и задни мостове на индустриални
превозни средства и изкопни машини, които са
подложени на тежки натоварвания. Този продукт е
идеален ако искате да държите на склад само един
вид масло.
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Продукт

Виск.

Спецификации

Описание

6 75W90

API GL4/GL5 • MAN 342 M-1 • MB
235.0 • MIL-PRF-2105 D • VOITH •
VOLVO 97310/97316 • ZF-TE ML
07A/16B/16C/16D/17B/19B/21A

Gerion Plus 75W90 е масло, проектирано за всички механични скоростни кутии, изискващи спецификации
за екстремно налягане и API GL4 или GL5.
GERION Plus 75W90 може да се използва в оси на
индустриални превозни средства, както и в механични
скоростни кутии, когато се изисква опростяване на
складовата наличност на смазочни продукти и пестене
на гориво. Обикновено се използва в 5-степенни скоростни кутии на FORD, NISSAN, PORSCHE, TOYOTA, VAG,
VOLVO, PSA, RENAULT и др.

6 80W90

API GL4/GL5 • DAF • MAN 342
M-1 • MB 235.0 • MIL-L-2105D •
RENAULT • VOITH 3.325-339 •
VOLVO 97310/97316 • ZF-TE-ML
05A/07A • ZF-TE ML 16B • ZF-TEML16C/16D/17B/19B/21A

Това универсално масло отговаря на стандартите API
GL4 и GL5. То е идеален пример за рационализиране на складовата наличност на различни смазочни
продукти.

6 80W90
6 85W90
6 85W140

API GL5-LS • Ford M2C
118A/118B •
KOMATSU KES07.861 • MAN 342
M-1 • MB 235.0 • MIL-L-2105D •
MIL-PRF-2105 E • RENAULT • SAE
J2360 • VOITH 3.325-339
• VOLVO 97310/97316 •
ZF-TE-ML 05C • ZF-TE ML •
07A/16B/16C/16D/17B/19B/21A

Масла за екстремно налягане (EP), които са разработени специално за смазване на оси, снабдени с диференциал с ограничено приплъзване. Този тип оси се
монтират на много спортни и състезателни автомобили, както и на спортни обслужващи, и обществени
превозни средства.

6 80W90
6 85W90
6 85W140

API GL5 • MB 235.0 • DAF •
KOMATSU KES07.861 • MAN
342 M-1 • MIL-L-2105D •
RENAULT • VOITH 3.325-339 •
VOLVO 97310/97316 • ZF-TEML 01/05A/07A/16B/16C/16D/
17B/19B/21A

Масло за редукторни трансмисии, подложени на
тежки натоварвания, като скоростни кутии и хипоидни
задни мостове на индустриални превозни средства,
земекопни машини, селскостопански машини и машини, за които производителят препоръчва стандарт API
GL5.

\
Gerion Plus

Universal Gear

Gear LS

Gear ZF
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Продукт

Виск.

Спецификации

Описание

6 75W80

API GL5 • DAF • MAN 342 M-1
• MB 235.0 • MIL-L-2105D •
RENAULT • VOITH 3.325-339 •
VOLVO 97310/97316 • ZF-TE-ML
05A/07A/16B/16C/16D
/17B/19B/21A

Синтетично масло,което се използва, например, за
скоростни кутии на леки автомобили, изискващи студено течно масло (Renault, Peugeot, Citroën).

6 75W80

ACEA A1/A5/B1/B5/C2-08 • API
SN/ CF • FIAT 9.55535-S1/G1 •
IVECO 18- 1811 SC1 • PSA B 71
2290-12 • RN700
• VW 505.00

GERION LD 75W80 е проектирано да смазва всички
ръчни скоростни кутии, изискващи ниво на работа
при екстремно налягане, стандарт API GL4 и SAE вискозитетен клас 75W80. Особено подходящо за скоростни
кутии, изискващи хомологация ZF TE-ML 02 L (удължен
интервал между смените на маслото от приблизително 300 000км.), както и за скоростни кутии тип ZF
9S-109, ZF 9S-1310, ... и др.

6 80W85
6 80W90
6 85W140

API GL4 • MB 235.1 • MAN
341 Type E-1/Z-2 • ZF-TE-ML
2B/16A/17A/19A • ZF-TE ML 19C

Масло за скоростни кутии на леки автомобили, товарни камиони, селскостопански
машини, земекопни машини и мотокари, където се
изисква стандарт API GL4. Подходящо и за средно
натоварени задни мостове и съединители за заден
ход, ако отговарят на изискването на производителя
за „екстремно налягане“.

6 75W80

API GL4 • ZF-TE-ML 02 • MAN
341 Type E-3/Z-3 • DAF • IVECO •
RENAULT • Volvo 97305/97307

Масло за скоростни кутии на леки автомобили, товарни камиони, селскостопански
машини, земекопни машини и мотокари, където се
изисква стандарт API GL4. Подходящо и за средно
натоварени задни мостове и съединители за заден
ход, ако отговарят на изискването на производителя
за „екстремно налягане“.

\
Multigiar

Gerion LD

Gear EP

Gerion LE
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ГАРАНЦИЯ ЗА КАЧЕСТВО
Unil Lubricants работи в екслклузивно близко сътрудничество с голяма и високотехнологична лаборатория за изследвания. Тази
лаборатория има търговска дейност и в областта на мониторинга. По този начин ние можем също така да предложим решения
чрез активна поддръжка, които могат драстично да удължат живота на вашата машина.
Различни видове контрол на качеството
Всички смазочни продукти на Unil са подложени на обширен контрол на качеството както преди, така и по време на производството. Ръководителят на производството взема проба от доставения суров продукт при получаванто му в нашата фабрика.
Суровините се приемат и прилагат в производство само ако отговарят на всички предварително определени спецификации.
След производството на определен продукт се взема проба от производствения резервоар. Тази проба преминава подобни
качествени тестове както първата проба, където се проверява нейния вискозитет при 40 ° C и 100 ° C, цвят, вискозитетен индекс,
а също така и за съдържание на вода, фосфор, цинк, магнезий, калций и сяра . Освен това могат да бъдат наложени допълнителни критични тестове върху продукти, разработени за специфични приложения.
След пълнене на продуктите в по-малки опаковки като IBC или варели се взема трета проба. Тази проба преминава отново предходните тестове, за да се уверим, че се поддържа качеството от суровината до крайния продукт.
Допълнително обслужване
Клиентите на Unil Lubricants могат също да се възползват от опита на лабораторията. Извършвайки редовни анализи, ще можете да извършвате проактивна поддръжка. Проактивният метод за поддръжка се фокусира върху причините за износването и
дефектите на машината. Тази стратегия позволява значителни икономии по отношение на поддръжката на машината, тъй като
е възможно да се намесите, преди да се види проблем или дефект в машината. По този начин можем да удължим живота на
механичните машини с до 20%.
Това не само гарантира, че получавате най-добрия продукт за вашата машина, но и че тя може да продължи да работи непрекъснато, получавайки най-доброто внимание.
Ако искате да научите повече за нашите лабораторни дейности и техните анализи, моля, свържете се с Вашия представител.
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Bergensesteenweg 713 | BE-1600 Sint-Pieters-Leeuw
Tel. +32 (0)2 365 02 00 | Fax. +32 (0)2 360 01 12
info@unil.com | www.unil.com | @UnilLubricants

Официален вносител
на Unil за България
гр. Пловдив, с. Царацово - 4204, ул. “Хан Аспарух” № 1 Г
+359 32 641 274, +359 885 534 666 и +359 889 709 666
office@tim97.com, tim97@abv.bg, www.unil.bg
гр. София - 1202, ул. “Козлодуй” № 21
+359 888 669 666 и +359 883 380 666
tim97sofia@abv.bg
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