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LUKOIL TRANSMISSION UNI S 75W-140 
 

Plne syntetický, univerzálny prevodový olej pre ťažko zaťažované 
mechanické prevodovky a rozvodovky 
 

SCHVÁLENIA 
 

SPĹŇA 
API GL-5 
Odporúčaný pre prevodovky a rozvodovky úžitkových 
vozidiel IVECO, SCANIA STO 1: 0 a pre rozvodovky 
VOLVO podľa predpisu 97310 
ZF TE-ML 07A, 08 

 

POPIS PRODUKTU 
LUKOIL TRANSMISSION UNI S 75W-140 je plne 
syntetický, palivo šetriaci viacrozsahový univerzálny 
prevodový olej pre ťažko zaťažované mechanické 
prevodovky a rozvodovky. Vysoká odolnosť proti 
starnutiu zaisťuje dlhé intervaly použitia. Vykazuje 
neutrálne chovanie voči farebným kovom 
a elastomérom. 
 
LUKOIL TRANSMISSION UNI S 75W-140 
zaručuje maximálnu zaťažiteľnosť olejového filmu a 
ochranu proti opotrebovaniu. Optimalizuje životnosť 
prevodovky, minimalizuje odpor pri radení za hlbokých 
teplôt a minimalizuje hluk za vysokých teplôt. Priaznivé 
viskozitno-teplotné chovanie umožňuje celoročné 
použitie. 
 

 POUŽITIE 

LUKOIL TRANSMISSION UNI S 75W-140 sa ako 
univerzálny prevodový olej skvelo hodí pre mnoho 
synchronizovaných a nesynchronizovaných mechanických 
prevodoviek, hypoidné a planétové prevody zadných 
náprav atď. za všetkých prevádzkových podmienok. 
 
Na základe excelentných vlastností za nízkych teplôt a 
nepatrné závislosti viskozity na teplote, LUKOIL 
TRANSMISSION UNI S 75W-140 znižuje odpory pri 
radení a spotrebu paliva. Na základe dobrej znášanlivosti s 
materiálmi môže byť používaný v prevodovkách s 
predpísanou triedou API GL-1 až GL-5. 
 
Možnosť, použiť LUKOIL TRANSMISSION UNI S 
75W-140 súčasne v mechanických prevodovkách a 
rozvodovkách, ponúka veľmi efektívne skladovanie 
a znižuje nebezpečenstvo zámeny. 
 
 

TYPICKÉ ÚDAJE 
VLASTNOSŤ Jednotka Skúšobná 

metóda LUKOIL TRANSMISSION UNI S 75W-140 

Hustota pri 15 °С kg/m3 DIN 51575 883 
Bod vzplanutia °C ISO 2592 210 
Viskozitná trieda --- SAE J 306 75W-140 
Kin. viskozita pri 40 °С mm²/s DIN 51562/T1 142 
Kin. viskozita pri 100 °С mm²/s DIN 51562/T1 24,2 
Viskozitný index    ---  203 
Bod tuhnutia °C DIN ISO 3016 < -36 

 
Informácie uvedené v typických údajoch nepredstavujú špecifikáciu, ale vychádzajú zo súčasnej produkcie a môžu sa meniť v rámci 
povolených odchýlok výrobných parametrov. Právo na zmeny je vyhradené OOO "LLK-International". 
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