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•  BEDRE  SLITBESKYTTELSE  -  Forhindrer  slid  på  gear  og  lejer  ud  over  OEM-specifikationskravene

•  REDUCEREDE  TEMPERATURER  –  Overlegen  adskillelse  af  metaloverflader  og  større  smøreevne  reducerer  friktion  og  varmeudvikling

kraft  i  hele  drivlinjen.  Max  Gear  udkonkurrerer  almindelige  gearolier  ved  at  kombinere  syntetiske  olier  af  højeste  kvalitet  med  Royal  Purples  

proprietære  Synerlec®  additivteknologi.

•  ØGET  EFFEKTIVITET  –  Øget  brændstoføkonomi  og  effektfordele  på  grund  af  reduceret  parasittab  gennem  drivlinjen

Royal  Purple®  Max  Gear®  anbefales  til  brug  i  for-  og  bagdifferentialer  til  biler,  manuelle  gearkasser  og  gearkasser,  der  specificerer  brug  af  en  

API  GL-4  eller  GL-5  væske.  Det  er  ikke-ætsende  for  bløde  gule  metaller  (messing,  bronze,  kobber)  og  er  synkroniseringssikkert.

•  FREMRAGENDE  DEMULERERBARHED  –  Adskilles  fra  vand;  vandforurening  af  akselrøret  drænes  og  efterlader  brugbar  gearolie

Royal  Purples  avancerede  og  proprietære  Synerlec®-teknologi  giver  en  exceptionel  filmstyrkeforøgelse  sammenlignet  med  andre  motorolier.  

Beskyttelsen  fra  Synerlec®  reducerer  metal-til-metal-kontakt  og  friktionsslitage  dramatisk,  hvilket  hjælper  med  at  forlænge  transmissionslevetiden  

og  reducere  parasitære  krafttab  gennem  køretøjets  drivlinje.  Synerlec®  giver  også  smøremidlet  en  enestående  oxidationsmodstand  for  at  øge  

smøremidlets  levetid  og  sikkert  forlænge  olieafløb.  Den  ioniske  tiltrækning  af  Synerlec®  til  metalkomponenter  giver  uovertruffen  slidbeskyttelse,  

selv  før  olien  cirkulerer  fuldt  ud.

•  SUPERIOR  KORROSIONSBESKYTTELSE  -  Ingen  rust  observeret  i  standard  industritest

Max-Gear  fungerer  også  godt  i  marinegear  applikationer.  Ikke  til  brug  i  gearkasser,  transmissioner  og  underenheder  med  våde  koblinger.

Max  Gear  er  en  ultrahård,  højtydende  gearolie  designet  til  at  give  maksimal  beskyttelse  til  tungt  belastede  gear  og  samtidig  maksimere

•  FORBEDRET  SKIFTNING  –  Sænket  friktion  og  forbedrede  metaloverflader  giver  en  jævnere  og  mere  ensartet  skiftydelse

Max-Gear

PERFORMANCEFORDELE

HØJYDENDE  EKTREMTRYK  GEAROLIE



•  API  MT-1

•  Mack  GO-J

•  API  GL-4

•  API  GL-5

•  MIL-PRF-2105E

•  SAE  J2360
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Egenskaber

ANBEFALEDE  SPECIFIKATIONER

Kobberkorrosion

ASTM  D97

16.5

177  (350)  

-39  (-38)

66,0

315

160

64,1

185

Viskositet  @  100°C,  cSt

Flydepunkt,  °C  (°F)

65.000  @-40°C  57.000  @-26°C  135.000  @-40°C  22.000  @  -12°C

315 315

123

27,5

ASTM  D2783

163  (325)  

-51  (-60)

191  (375)  

-54  (-65)

1A

3154-Ball  EP,  Svejsebelastning,  kg

313

ASTM  D445

ASTM  D130

187

ASTM  D2983

100ASTM  D445

ASTM  D92

Brookfield-viskositet,  cP

1A 1A

118

Viskositet  @  40°C,  cSt

65,2

Flammepunkt,  °C  (°F)

ASTM  D2270

-39  (-38)

177  (350)

Viskositetsindeks

1A

64,6ASTM  D2783

17.4 28,5

179

4-Ball  EP,  Load  Wear  Index

Typiske  fysiske  egenskaber
Testmetode    75W-90             80W-90                75W-140       85W-140


