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ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 

LUKOIL TR

• “LUKOIL TRANSMISSION TM-4“Τα λιπαντικά µετάδοσης µετάδοσης λαµβάνονται, κατά περίπτωση, από εξευγενισµένα βασικά ορυκτέλαια (Οµάδα Ι) ή / και 

ισοπαραφινικά έλαια µε πολύ υψηλό δείκτη ιξώδους(Οµάδα III) και συγκεκριµένα πρόσθετα, τα οποία παρέχουν το επίπεδο 

•Χρησιµοποιούνται για τη λίπανση των γραναζιών των οχηµάτων µεταφοράς (κιβώτιο ταχυτήτων, µηχανισµός διεύθυνσης κ.λπ.), ελκυστ

συστηµάτων µηχανικής µετάδοσης που λειτουργούν υπό κανονικές και σοβαρές συνθήκες, µε υψηλή ταχύτητα και χαµηλή ροπή, ταχύτητ

την οποία απαιτείται λιπαντικό που αντιστέκεται σε ακραίες πιέσεις..
•Επίπεδο απόδοσης:API GL-4
•Εγκρίσεις:AVTOVAZ (75W-90); ZF TE-ML 02B, 16A, 17A, 19A (80W90);

•Πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:ZF TE-ML 02A, 08, 16A, 17A, 19A (75

•Οι συνθήκες ποιότητας για λάδια LUKOIL TRANSMISSION TM-4, που εξάγονται από το ST

Item
CHARACTERISTICS

Item
No.

CHARACTERISTICS

TM

1 Kinematic viscosity at 100°C, mm2s-1 (cSt)

2 Viscosity index, min.

3

Brookfield viscosity, cP (mPa.s), max. *
- at the temperature of -40°C
- at the temperature of -26°C

4 Flash point, Cleveland open cup, oC, min.

5 Pour point, oC, max.

6 Water content, %

7 * Substances insoluble in organic solvents, %

8 Copper strip corrosion at 120°C, 3h , max.

9

Tribological characteristics on the four ball machine, at 

the temp. of ( 20 ± 5°C):

- Seize index (Ig), N (kgf), min.
- Weld load (Rs) N ( kgf), min
- Wear index (DI ) at an axle load of 392 N 

(40kgf), during 1h , mm , max.

Foaming properties, ml (tendency – stability), max. *

* Αυτό το χαρακτηριστικό είναι εγγυηµένο µέσω της τεχνολογίας κατασκευής / καθορίζεται σύµφωνα µε το ισχύον τεχνικό πρότυπο
• Η αξιολόγηση ακρίβειας των µεθόδων δοκιµής από αυτό το τεχνικό δελτίο πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου SR EN ISO 
πετρελαίου - προσδιορισµός και εφαρµογή των τιµών ακρίβειας όσον αφορά τις µεθόδους δοκιµών".
• Τα δείγµατα λαµβάνονται σύµφωνα µε το SR EN ISO 3170: 2004 / C91: 2005 "Υγρά προϊόντα πετρελαίου. Μη αυτόµατη δειγµατοληψία "
• Η συσκευασία, η σήµανση, η αποθήκευση, η µεταφορά και ο χειρισµός πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς (απ
που ορίζονται στα δεδοµένα ασφάλειας προϊόντων φύλλο) και στις οδηγίες / εσωτερικές διαδικασίες της LUKOIL LUBRICANTS EAST EU
ανατρέξτε στο ∆ελτίο ∆εδοµένων Ασφαλείας (SDS).
• Η διάρκεια αποθήκευσης είναι 5 χρόνια από την ηµεροµηνία κατασκευής.
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10

Foaming properties, ml (tendency – stability), max. *

- at 24 °C

- at 93,5 °C

- at24°C,afterdetermination at 93.5ºC

11 Sulphur content, %

12 Phosphorus content, %

13 Density at 15°C, g /cm3

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ

TRANSMISSION TM-4

λαµβάνονται, κατά περίπτωση, από εξευγενισµένα βασικά ορυκτέλαια (Οµάδα Ι) ή / και 

έλαια µε πολύ υψηλό δείκτη ιξώδους(Οµάδα III) και συγκεκριµένα πρόσθετα, τα οποία παρέχουν το επίπεδο προσθετικότητας API GL-4.

Χρησιµοποιούνται για τη λίπανση των γραναζιών των οχηµάτων µεταφοράς (κιβώτιο ταχυτήτων, µηχανισµός διεύθυνσης κ.λπ.), ελκυστήρων και άλλων 

συστηµάτων µηχανικής µετάδοσης που λειτουργούν υπό κανονικές και σοβαρές συνθήκες, µε υψηλή ταχύτητα και χαµηλή ροπή, ταχύτητα και υψηλή ροπή, για 

(75W-90); MB 235.1 and MAN 341 Z2 (80W-90)

4, που εξάγονται από το ST-10/2008, είναι οι εξής:

ADMISSIBILITY CONDITIONS

LUKOIL LUKOIL 
TEST METHOD

TM-4 SAE 80W-90, API GL-4

ASTM D92

ASTM D 97

ASTM D 95

ASTM D130

ASTM D 2783

LUKOIL 
TRANSMISSION

TM-4 SAE 75W-90, API GL-4
Semi-Synthetic

LUKOIL 
TRANSMISSION

Mineral

TEST METHOD

15 15
SR EN ISO 3104/AC 

ASTM D 445
ASTM D 7042

130 90
SR ISO 2909
ASTM D 2270
ASTM D 7042

150 000
-

-
150 000

ASTM D2983

165 185 SR EN ISO 2592

-43 -30 SR 13552

nil SR 13484

nil STAS 33

1b
SR EN ISO 2160

490 (50)
2800 (286)

To be reported

490 (50)
3283 (335)

To be reported

STAS  8618

ASTM D892

ASTM D 4294

* Αυτό το χαρακτηριστικό είναι εγγυηµένο µέσω της τεχνολογίας κατασκευής / καθορίζεται σύµφωνα µε το ισχύον τεχνικό πρότυπο
Η αξιολόγηση ακρίβειας των µεθόδων δοκιµής από αυτό το τεχνικό δελτίο πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου SR EN ISO 4259: 200 7 "Προϊόντα 

προσδιορισµός και εφαρµογή των τιµών ακρίβειας όσον αφορά τις µεθόδους δοκιµών".
Τα δείγµατα λαµβάνονται σύµφωνα µε το SR EN ISO 3170: 2004 / C91: 2005 "Υγρά προϊόντα πετρελαίου. Μη αυτόµατη δειγµατοληψία ".
Η συσκευασία, η σήµανση, η αποθήκευση, η µεταφορά και ο χειρισµός πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς (αποφάσεις, κανονισµούς κ.λπ. 

που ορίζονται στα δεδοµένα ασφάλειας προϊόντων φύλλο) και στις οδηγίες / εσωτερικές διαδικασίες της LUKOIL LUBRICANTS EAST EUROPE S.R.L. Για λεπτοµέρειες, 
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50-0
50-0
50-0

SR ISO 6247+C1

To be reported SR EN ISO 8754

To be reported STAS 7330

To be reported

SREN ISO 3675/C91
ASTM D 1298
ASTM D 7042


