
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EPX Getriebe-Oel SAE 85W-140 GL-5 
Для трансмиссии 

Минеральное трансмиссионное масло. Надёжно защищает 

коробку передач и узлы трансмиссии легковых и грузовых 

автомобилей, внедорожной и спец. техники при 

экстремально тяжёлых условиях эксплуатации. 
 
Specifications 

API GL-5, MIL-L-2105D 

Practice and tested in aggregates with filling 

ZF TE_ML 05A, 16D, 21A, Ford M2C-9002A, MAN 342 Typ M1, CS 3000B, MACK GO-G, 
GM 

RAVENOL Hypoid EPX Getriebe-Oel SAE 85W-140 GL-5 – минеральное 

трансмиссионное масло, изготовленное в Германии на основе 

высокоочищенного минерального базового масла c добавлением комплекса 

специальных EP (Extreme Pressure) присадок. 

Надёжно защищает коробку передач и узлы трансмиссии легковых и 

грузовых автомобилей, внедорожной и специальной техники при 

экстремально тяжёлых условиях эксплуатации, включая эксплуатацию 

автотранспорта в условиях открытых карьеров. 

Обеспечивает долговременную защиту агрегатов строительной и грузовой 

техники в условиях высоких переменных нагрузок. Предназначено для 

современных коробок передач, дифференциалов, раздаточных коробок, 
гипоидных передач задних мостов и прочих элементов трансмиссии, для 

которых производитель рекомендует применение смазочных материалов 

уровня качества API GL-5. 

Применение EPX Getriebe-Oel SAE 85W-140 GL-5 

обеспечивает: 
 Высокую устойчивость к окислению  

 Превосходную защиту от ржавчины и коррозии  

 Защиту от пенообразования 

 Отличные противозадирные свойства  

 Низкую температуру застывания 

 Нейтральное поведение по отношению к уплотнительным 

материалам 

 

Параметр Ед. измерения Данные Метод испытания 

Цвет коричневый 
 

Плотность при 20°C кг/м³ 899 DIN EN ISO 12185 

Вязкость при 100°C мм²/с 26,4 DIN 51562 

Вязкость при 40°C мм²/с 355 DIN 51562 

Индекс вязкости 
 99 DIN ISO 2909 

Температура потери текучести °C -24 DIN ISO 3016 

Температура вспышки °C 224 DIN ISO 2592 



Специфікації

API GL-5, MIL-L-2105D
 
Схвалення виробників

ZF TE_ML 05A, 16D, 21A, Ford M2C-9002A, MAN 342 Typ M1, CS 3000B, MACK GO-G,
GM

 

EPX Getriebe-Oel SAE 85W-140 GL-5 
Для трансмісії 

Мінеральна трансмісійна олива. Надійно захищає коробку 

передач і вузли трансмісії легкових і вантажних 

автомобілів, позашляхової та спец. техніки під час 

екстремально важких умовах експлуатації. 
 

RAVENOL Hypoid EPX Getriebe-Oel SAE 85W-140 GL-5 - мінеральна 

трансмісійна олива, виготовлена в Німеччині на основі 

високоочищеної мінеральної базової оливи з додаванням комплексу 

спеціальних EP (Extreme Pressure) присадок. 

Надійно захищає коробку передач і вузли трансмісії легкових і вантажних 

автомобілів, позашляхової та спеціальної техніки за екстремально 

важких умов експлуатації, включно з експлуатацією 

автотранспорту в умовах відкритих кар'єрів. 

Забезпечує довготривалий захист агрегатів будівельної та вантажної техніки в 

умовах високих змінних навантажень. Призначено для сучасних коробок 

передач, диференціалів, роздавальних коробок, гіпоїдних передач задніх 

мостів та інших елементів трансмісії, для яких виробник рекомендує 

застосування мастильних матеріалів рівня якості API GL-5. 

Застосування EPX Getriebe-Oel SAE 85W-140 GL-5 

забезпечує: 
• Високу стійкість до окислення 

• Чудовий захист від іржі та корозії 

• Захист від піноутворення 

• Відмінні протизадирні властивості 

• Низьку температуру застигання 

• Нейтральна поведінка по відношенню до 

ущільнювальних матеріалів 

 

Параметр Од. вимірювання Дані Метод 
випробування 

Колір коричневий 

Щільність при 20°C  кг/м³ 899 DIN EN ISO 12185 

В'язкість при 100°C  
мм²/с 26,4 DIN 51562 

В'язкість при 40°C  
мм²/с 355 DIN 51562 

Індекс в'язкості 
  99 DIN ISO 2909 

Температура втрати плинності 
 °C -24 DIN ISO 3016 

Температура спалаху 
 °C 224 DIN ISO 2592 
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