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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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Transmissionsolja

Omicron 690  SAE 75W-80 GL-4”Synthetic super HPX”

Omicron 690 Synthetic Super HPX är en 
syntetisk, universell växellådsolja som kan 
användas i både manuella växellådor, som i 
slutväxlar med eller utan en retarder eller In-
tarder och där en API GL-4 är specifikation  
föreskrivits.
Omicron 690 Synthetic Super HPX är en re-
lativt tunn olja, för mjuk växling vid låga tem-
peraturer. Oljans viskositets egenskaper är 
högre än normalt och ger vid förhöjda tempe-
raturer därför en tillräcklig film. M.a.o får man 
en bra smörjförmåga vid höga temperaturer 
med ett starkt slitage skydd.

Omicron 690 Synthetic super HPX är en 
bränslebesparande olja en uppfyller moder-
na specifikationer för synkroniseringringar, 
för mjuk växling. Tack vare den utmärkta sta-
bilitet och skydd mot slitage, kan produkten 
användas under längre bytesintervaller (DAF 
Växellåda: 2 ARS eller 300,000 km).
Omicron 690 Synthetic super HPX har sär-
skilt utvecklats för moderna, tunga växellåds-
krav där hög arbetstemperatur kan uppstå. 
Rekommenderas därför vid oljebyte och på-
fyllning av personbilar, kommersiella fordon 
och den är bl.a. anpassad för DAF, Iveco, Re-
nault och KAMAZ lastbilar.

API Service GL-4
DAF
MB 235,4, 235,10, 235,11
Volvo 97305, 97307
MAN 341 TL/ MAN 341 type Z-3
ZF TE-ML 02B / 02D / 02L

ZF TE-ML 08
ZF TE-ML 16K
Renault trucks
Eaton Lona Drain
IVECO

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 690 SAE 75W-80 

0,875
9,1
53,7
156
<210
-48

Description


