
HIPOL GL4 85W140HIPOL GL4 85W140HIPOL GL4 85W140HIPOL GL4 85W140

Класс качества: Класс качества: Класс качества: Класс качества: API: GL4
Класс вязкости: Класс вязкости: Класс вязкости: Класс вязкости: SAE: 85W140

Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:

Минеральное масло для автомобильных передач, обеспечивающее очень хорошие смазочные,
противокоррозионные свойства, высокую стойкость к окислению и высокую способность к
выдерживанию нагрузок.

Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::

Оно предназначено для смазки передач механических средств передвижения, в особенности, коробок
скоростей и основных передач легковых и грузовых автомобилей, а также машин для земляных работ,
работающих в сложных условиях эксплуатации, то есть при:

· высоких скоростях и низком вращающем моменте,
· низких скоростях и высоком вращающем моменте,
· а также в тех машинах и устройствах, для которых производитель рекомендует масло класса GL4 по
API.
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ПараметрыПараметрыПараметрыПараметры Един.Един.Един.Един. ТипичныеТипичныеТипичныеТипичные
значениязначениязначениязначения

Класс вязкости по SAE J 306ОСТ 91  85W140
Кинематическая вязкость при температуре 100°C мм2/сек 24,5
Индекс вязкости  97
Температура текучести 0C 24
Температура воспламенения 0C 245
Стойкость к вспениванию: · объем пены через 5 мин.
продувки воздухом при температуре 25°C/95°C/25°C
после испытания при темп. 95°C, · объем пены через 10
мин. отстаивания при температуре 25°C/95°C/25°C после
испытания при темп. 95°C,

мл 10/10/10
0/0/0

Исследование коррозионного действия на медных
пластинах, 3 часа/120°C, степень коррозии

образцы 2b
ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:
Вышеуказанные значения физико
химических параметров являются
типичными величинами. Фактические
значения указаны в сертификатах
качества, прилагаемых к каждой
партии продукта
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HIPOL GL-4 85W-140

Клас якості: API: GL-4 Клас 
в'язкості: SAE: 85W-140

Фізичні та хімічні властивості:

Мінеральне масло для автомобільних передач, що забезпечує дуже хороші змащувальні, протикорозійні 
властивості, високу стійкість до окислення і високу здатність до витримування навантажень.

Фізичні та хімічні властивості::

Воно призначене для змащування передач механічних засобів пересування, особливо коробок швидкостей і 
основних передач легкових і вантажних автомобілів, а також машин для земляних робіт, що працюють у складних 
умовах експлуатації, тобто за умови:

· високих швидкостях і низькому обертальному моменті,
· низьких швидкостях і високому обертальному моменті,
· а також у тих машинах і пристроях, для яких виробник рекомендує оливу класу GL-4 за API.

ПРИМІТКА:
Вищевказані значення фізико-хімічних 
параметрів є типовими величинами. 
Фактичні значення вказані в сертифікатах 
якості, що додаються до кожної партії 
продукту

ORLEN OIL Sp. z o.o.
ul. Opolska 114, 31-323 Kraków,
тел. +48 12 665 55 00,

Параметри Один.       Типові
значення

Клас в'язкості за SAE J 306-ОСТ 91 - 85W-140
Кінематична в'язкість при температурі 100°C мм2/сек 24,5
Індекс в'язкості - 97
Температура плинності 0C -24
Температура займання 0C 245
Стійкість до спінювання: - об'єм піни через 5 хв. продування
повітрям за температури 25°C/95°C/25°C після випробування
за темп. 95°C, - об'єм піни через 10 хв. відстоювання за
температури 25°C/95°C/25°C після випробування за темп. 95°C,

мл 10/10/10
0/0/0

Дослідження корозійної дії на мідних пластинах, 3 години/120°C, 
ступінь корозії, 3 години/120°C

зразки 2b
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