
#393 Drive Line en termiskt stabil transmissionsolja av hypoid typ. 
Uppfyller de höga krav som ställs på transmissioner i både lä  a 
och tunga kommersiella fordon samt industriella växellådor. 

OPTIMERAD PRESTANDA
Drive Line är en högkvalita  v 
växellådsolja med högtrycks-
 llsatser som ger e   extra skydd. 

FÖR DRIVLINAN
Passar  ll både manuella och 
industriella växellådor samt 
slut-växlar i både lä  a och tunga 
fordon. Manuella växellådor får o  a 
en mer lä  växlad funk  on samt e   
med förbä  rat synk-
roniseringsskydd. Godkänd för bl.a. 
Scania STO 1:0.

TRYCKFÖRSTÄRKT
Drive Line innehåller frik  ons- 
reducerande ämnen av molybden-
disulfi d som bildar en slät smörjfi lm 
av fasta ämnen på alla metallytor. 
De  a skyddar transmissionen 
under perioder när smörjfi lmen 
är liten eller obefi ntlig.  

ÖKAD LIVSLÄNGD
Drive Line minskar frik  on, 
vibra  on, slitage och utma  nings-
skador vilket ökar livslängden.

FÖRHINDRAR OLJELÄCKAGE
En unik egenskap är a   Drive Line 
rekondi  onerar packboxar vilket 
minimerar oljeläckage och 
oönskade repara  onskostnader. 

EGENSKAPER
• Eff ek  vt korrosionsskydd
• Säker för mässing och andra 
    metallegeringar
• Ökar livslängden på
    synkroniseringen
• Förbä  rade växlingsegenskaper
• God fl ytbarhet vid låg 

temperatur
• Stabilitet mot oxida  on och 

termisk nedbrytning
• God skumningsresistens
• Underhåller gummimaterial
    och förhindrar oljeläckage

REKOMMENDERAS TILL:
Bakaxlar . Manuella växellådor, 
Industriväxlar . Navreduk  oner . 
Slutväxlar . Boggilådor m.m.

OBS! Ej för lamelldiff ar (LS).

UPPFYLLER/ ÖVERTRÄFFAR:
API GL-4/GL-5/MT-1, SAE J2360, 
DAF, MB 235.0, Eaton, Mack GO-J, 
MIL-PRF-2105E, Renault, 
Volvo 97310, Iveco, ZF TE-ML 
07A/08/16C/D
Godkänd av: MAN M 3343 Type M, 
Scania STO 1:0 (Gearbox), ZF TE-ML 
02B/05A/12E/16B/17B/19B/21A

API GL 4 & GL 5API GL 4 & GL 5

DRIVE LINE

FÄRG :
SAE :

VISKOSITET 40°C :
100°C :

 VISKOSITETSINDEX :
FLYTTEMP :

FLAMPUNKT :
SKUMTEST I :

II :
FÖRPACKNING :

ART :

Röd
80W-90
160 cst 
17,5 cst 
110
-30°C
+206°C
0
0
208, 20 ltr
393 

393393


