
 

UNI GEAR LS 75W140 

 

 

SYNTETISK VÄXELLÅDSOLJA 

Ardeca Uni Gear LS 75W140 är ett helsyntetiskt smörjmedel baserat på noggrant utvalda högraffinerade 

basoljor. Detta är en högpresterande transmissionsolja för alla differentialer, inklusive de som är 

utrustade med ”Limited Slip” mekanism. Denna växellådsoljan kännetecknas av en exceptionellt hög 

viskositetstabilitet vid olika temperaturer och en mycket hög flytbarhet vid låga temperaturer. 

  ANVÄNDNING 

Denna växellådsoljan används i högt belastade axlar och reduktionsväxlar i bilar, lastbilar och off-road 

utrustning. Den har limited slip egenskaper, och rekommenderas specifikt till 4 hjulsdrivna fordon. 

 PRESTANDA NIVÅ 

 API GL 4+, GL-5 / LS 

 MIL-L-2105 E 

 BMW MSP/A 

 SCANIA STO 1.0 box 

 MAN 341 Z2, 341 E3, 342 M3 

 MB 235.8 

 ZF TE-ML 02B, 05B, 07A, 08, 12B, 16F, 17B, 19C, 21B 

 IVECO axles 

 VOITH 3.325-340 

 Arvin Meritor 0-76N 

 INTERNATIONAL TMS-6816 

 DAF 

 



 EGENSKAPER OCH FÖRDELAR 

Friktionsegenskaper: Ger en mycket mjuk växling, inga vibationer. 

Slitageskydd: Ger utökad livslängd på växellådan. 

Förlängd oljelivslängd: Utmärkt termisk och oxidationsstabilitet. 

TYPISKA EGENSKAPER 

 Enheter Genomsnitts Värde 

Densitet vid 15 °C Kg/L 0.905 

Viskositet 40 °C mm²/s 170 

Viskositet 100 °C mm²/s 26.5 

Viskositet Index  195 

Flampunkt °C 160 

Lägsta Flyttemperatur °C -51 

 

 FÖRPACKNINGAR 
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Detta datablad och informationen i det förmodas vara korrekt vid tryckdatumet. Inga garantier, vare sig uttryckliga eller implicita, lämnas emellertid med avseende 

på informationens korrekthet eller fullständighet. De data som anges bygger på standardiserade tester under laboratorieförhållanden och tillhandahålls endast i 

vägledande syfte. Användarna ombeds försäkra sig om att de har tillgång till den senaste versionen av detta datablad. Användaren har ansvaret för att utvärdera och 

använda produkterna på ett säkert sätt, bedöma lämpligheten för den tänkta applikationen, samt säkerställa att gällande lagstiftning och bestämmelser följs. 

Säkerhetsdatablad finns för samtliga av våra produkter och vi hänvisar till dessa för lämplig information om förvaring, säker hantering samt kassering av produkten. 

Vroman NV och dess dotterbolag tar inget ansvar för eventuella sak- eller personskador till följd av onormal användning av materialet, undlåtenhet att följa 

rekommendationerna eller faror som är relaterade till materialets inneboende egenskaper. Alla produkter, tjänster och information tillhandahålls enligt våra 

standardvillkor för försäljning. 
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