AGIP HLZ

KATA LO G OV É

LISTY

Plně syntetický hypoidní převodový olej speciálně vyrobený pro zadní osy BMW.

JAKOSTNÍ PARAMETRY
AGIP HLZ

SAE 75W-140
jednotka

SAE 75W-140

Viskozita

při -40°C

mPa.s

140.000

Viskozita

při

mm2/s

179,1

Viskozita

při 100°C

cSt

24,7

40°C

Viskozitní index

zkušební metoda
DIN 51561

174

DIN ISO 2909

kg/m

864

DIN 51757

Bod vzplanutí

°C

224

DIN ISO 2592

Bod tuhnutí

°C

-54

DIN ISO 3016

Hustota při 15 °C

3

VLASTNOSTI
Agip HLZ je plně syntetický převodový olej pro osy BMW s lamelovými samosvornými diferenciály nebo
s EH-uzamykatelnými diferenciály a způsobuje u těchto os komfortní a bezhlučný běh. Vedle optimálních
vlastností studeného běhu se vyznačuje Agip HLZ dobrými EP-vlastnostmi prostřednictvím své dobré
protipěnivé stabilitě. Plně syntetický základový olej zajišťuje vysokou tepelnou stabilitu a ve spojení se s ním
sladěným balíčkem aditiv i optimální ochranu proti opotřebení.
Agip HLZ má následující přednosti :
• je vhodný pro lamelové samosvorné diferenciály
• pro osy s EH-uzamykatelným diferenciálem
• redukce hluku v samosvorných diferenciálech
• redukce teploty oleje, tímto snížené stárnutí oleje a oxidace oleje
• vynikající střihová stabilita
• optimílní vlastnosti za nízkých i vysokých teplot
• snížený obsah chlóru

POUŽITÍ
Agip HLZ je obzvláště vhodný pro mazání všech BMW-osových převodů s lamelovými samosvornými diferenciály případně s EH-uzamykatelnými diferenciály a je předepsán mezi jiným pro osy BMW Z3-roadstru.
Také v osách značek Toyota, Mitsubishi, Nissan a Isuzu mohou být ověřeny pozitivní vlastnosti Agipu HLZ,
nižší opotřebení a hluk.
Agip HLZ plně nahrazuje produkt Agip BMW HLS. Pro osy bez uzamykatelného diferenciálu případně
s viskózním uzamykatelným diferenciálem doporučujeme použít náš produkt Agip HLX.
Při volbě produktu dodržujte předpisy výrobce automobilů!
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SPECIFIKACE
Olej AGIP HLZ vyhovuje specifikacím:
API GL-5 + LS
BMW BG 33
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