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The recommendations or suggestions made in this sheet are made without guarantee or representation as to results. The content of this sheet is correct to the best 
of our knowlegde. We advise the reader to carefully evaluate the productchoice for critical applications together with the supplier. We do not accept responsibility 
for damage as a consequence of incompleteness or, negligence and inaccuracies in this informationsheet. All terms of sale of the supplier can be apllied here.

™- The Omicron™  trade mark is the property of Smörjteknik Norden AB and its associated companies 2007-11
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Omicron 490  Gear oil”75W-90 GL 3/4/5”

Transmissionsolja

Omicron 490  Gear oil” 75W-90 GL 3/4/5” är 
en syntetisk, universell transmissions / växel-
lådsolja som kan användas i både manuella 
växellådor samt slutväxlar där krav på en API 
GL-3, 4 eller 5 olja ställts. Genom detta kan 
produkten reducera beståndet av transmis-
sions / växellådsoljor.
Omicron 490 växellådsolja ”75W-90 GL 
3/4/5” kan användas för hela drivlinan. Pro-
dukten innehåller speciella tillsatser som 
minskar bränsleförbrukningen och gör väx-
lingen smidig. Tack vare denna unika formu-
leringen förebyggs slitage, liksom korrosion. 
Den kraftiga skumdämparen reducerar skum 
uppbyggnaden till ett minimum.

Vid höga temperaturer ger det komplexa 
additiv paketet den rena basoljan ett starkt 
skyddad oljan mot termisk oxidation.
Omicron 490 växellådsolja ”75W-90 GL 
3/4/5” kan användas i synkroniserade väx-
ellådor och garanterar lätt och mjuk växling, 
även vid låga temperaturer.
Omicron 490 växellådsolja ”75W-90 GL 
3/4/5” visar utmärkt EP (Extreme Pressure) 
egenskaper för att klara tunga laster och vi-
brationer. Viskositet flukturationer orsakade 
av tung last, är minimala, så denna olja sä-
kerställer rätt viskositet, även vid långvariga 
bytesintervaller

API Service GL 3/4/5 and MT-1
MIL-L-2105 B/C/D
MIL-PRF-2105E
ZF TE-ML 01,02,05, 07, 08
MAN 341 TL/ 341 type Z-3,
MAN 342 SL/ 342 type S-1,

MAN 3343 S/SL
Volvo 97310
Scania STO 1:0 box
DAF ZF TE-ML 02 box

Performance level

Specific Gravity 20°C
Viscosity 100°C
Viscosity 40°C
Viscosity Index
Flashpoint CºC
Pourpoint

kg/l
mm2/s
mm2/s

°C
°C

Typiska egenskaper 490 SAE 75W-90 

0,886
15,1
82,5
191
181
-45

Description


