TOTAL TRAXIUM AXLE 7 85W-140
Transmissieolie

S P E C I F I C AT I E S
MINERALE TRANSMISSIEOLIE

INTERNATIONALE STANDAARD
•

API GL-5

SAE 85W-140

FABRIKANTGOEDKEURINGEN 1
•
•

ZF TE-ML 05A, 12E, 16D en 21A
IVECO 18-805 RAM-2

1

zie handleiding voertuig

TECHNOLOGIE
Goedgekeurde technologie
Smeermiddel dat te vertrouwen is.
Met goedgekeurde technologie beschikt u over transmissieolie voor uw voertuig
die getest en goedgekeurd is door fabrikanten voor optimale prestaties.
Onze producten zijn op maat ontwikkeld in ons geavanceerde R&D centrum in
Frankrijk in nauwe samenwerking met voertuig- en onderdelenfabrikanten. Door
op deze manier te werken, vervullen wij hun specifiekste technische vereisten
waardoor onze producten worden goedgekeurd door deze fabrikanten.

T O E PA S S I N G E N
TOTAL TRAXIUM AXLE 7 85W-140 is een extreme druk minerale olie voor de smering van zwaarbelaste
overbrengingen (assen, eindaandrijvingen, verdeelbakken en planetaire overbrengingen) wanneer een API GL5 niveau wordt vereist.
TOTAL TRAXIUM AXLE 7 85W-140 is speciaal aanbevolen voor ZF en IVECO hypoid overbrengingen, met
standaard verversingsinterval.
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KLANTVOORDELEN
• Efficiente bescherming van overbrengingen tegen slijtage en corrosie dankzij stabiele extreme-druk
eigenschappen.
• Hoge verdraagzaamheid met oliefilters dankzij antischuimeigenschappen.
• Efficiente stabiliteit in bedrijf dankzij de hoge viscositeitsindex.

KARAKTERISTIEKEN
²
TEST

EENHEID

TESTMETHODE

RESULTAAT

Viscositeitsklasse SAE

-

-

85W-140

Kinematische viscositeit bij 40°C

mm²/s

ASTM D445

336

Kinematische viscositeit bij 100°C

mm²/s

ASTM D445

25

Viscositeitsindex

-

ASTM D2270

96

Vlampunt

°C

ASTM D92

234

Stolpunt

°C

ASTM D97

-12

Dichtheid

Kg/m

DIN 51757 D

905

3

AANBEVELINGEN VOOR GEBRUIK
Voordat het product wordt gebruikt, moet het voertuighandboek geraadpleegd worden. Olieverversingen
moeten volgens de aanbevelingen van de constructeur worden uitgevoerd. Het product moet niet worden
opgeslagen bij temperaturen boven 60°C.
Het moet weggehouden worden van zonlicht, intense koude en extreme temperatuurveranderingen. Indien
mogelijk, moet de verpakking niet worden blootgesteld aan de weersomstandigheden. Anders moeten de
vaten op afschot liggen om indringing van water en etiketaantasting te voorkomen.

GEZONDHEID, VEILIGHEID EN HET MILIEU
Gebaseerd op de beschikbare toxicologische informatie, heeft dit product geen enkel negatief gezondheids
effect, zolang het wordt gebruikt waar het voor bedoeld is en in overeenstemming met de aanbevelingen van
het veiligheidsblad.
Deze kunnen worden verkregen via http://sdstotalms.total.com
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