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TRANSGEAR EP 85W140 
SAE 85W140 – API GL-5 

TRANSGEAR EP 85W140 là dầu bôi trơn đa dụng được nghiên cứu và sản xuất đáp 

ứng nhu cầu của các hệ thống truyền động bánh răng vận hành ở tải trọng và tốc 

độ cao của các phương tiện cơ giới với khả năng chống oxy hóa, chống mài mòn và 

chịu cực áp cao. 

TÍNH NĂNG: 

- Chịu cực áp cao, hạn chế kẹt xước, mài mòn bánh răng. 

- Phụ gia chống ăn mòn và tách nước tốt, giảm ăn mòn, chống gỉ sét. 

- Ổn định nhiệt cao, hạn chế suy thoái dầu, tăng thời gian sử dụng. 

- Chống oxy hóa cao, hạn chế lão hóa phốt dầu, giúp tăng tuổi thọ của chất 

lỏng và thiết bị. 

- Chống tạo bọt tốt để đảm bảo màng dầu tối ưu, bôi trơn hiệu quả. 

TIÊU CHUẨN ĐẠT ĐƯỢC: 

- API GL-5 

- ZF TE-ML 07A 

- ZF TE-ML 08 

- ZF TE-ML 24A 

THÔNG SỐ KĨ THUẬT: 

Thông số Phương pháp Giới hạn 

Cấp độ nhớt (SAE J306) - 85W140 

Độ nhớt động học ở 100oC (cSt) ASTM D445 24 - <32.5 

Chỉ số độ nhớt ASTM D2270 Min 95 

Nhiệt độ chớp cháy cốc hở (oC) ASTM D92 Min 210 

Nhiệt độ đông đặc ASTM D97 -21 

ỨNG DỤNG: TRANSGEAR EP 85W140 được khuyến cáo sử dụng trong các hệ thống 

truyền động vận hành trong điều kiện tốc độ, mô-men xoắn thay đổi liên tục như:   

- Bộ vi sai của các phương tiện cơ giới. 

- Các bộ cầu xe dùng bánh răng hypoid. 

- Các bộ bánh răng chịu tải trọng vừa đến nặng trong các thiết bị phụ trợ. 

THÔNG TIN CẢNH BÁO: 

- Bảo quản nơi khô ráo, tránh xa nguồn nhiệt. 

- Tránh xa tầm tay trẻ em. Không được uống. 

AN TOÀN MÔI TRƯỜNG: 

- Thu gom và tập trung dầu đã qua sử dụng đúng nơi quy định. 

- Tuyệt đối không thải ra mặt đất, các nguồn nước, cống rãnh, … 


