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Řazené a nápravové převody osobních vozidel se 
neustále vyvíjejí a zdokonalují – jejich technika se 
stává nákladnější, citlivější a výkonnější.  
 
Ale technika bude jen tak dobrá, jako její maziva. Spo-
lečnost FUCHS vyvinula za použití nejmodernější 
technologie olej TITAN SPEED – převodový olej na 
bázi syntetických olejů určený pro řazené převody a 
nápravové převody, včetně samosvorných diferenciá-
lů.  
 
 
TITAN SPEED  
SAE 75W-90 – výkon, na který je spolehnutí  
 
TITAN SPEED byl vyvinut jako univerzálně použitelný, 
lehkoběžný převodový olej šetřící energii, pro vysoce 
zatížené nápravové převody a řazené převody, jakož i 
pro nápravové převody s lamelovým samosvorným 
diferenciálem. Speciálně v případě nejvíce zatížených 
5 stupňových a 6 stupňových převodovek různých 
osobních vozů má produkt své specifické výhody. 
 
 
TITAN SPEED v řazených převodech: 
 
• Je univerzálně použitelný. 

• Nabízí nejvyšší komfort řazení. 

• Odstraňuje skřípání při rozběhu za studena. 

• Je tepelně neobyčejně stabilní, tzn. poskytuje 
ochranu před opotřebením, bezpečnost a bez-
vadnou funkci agregátů i za velmi vysokých teplot 
oleje, jako např. při dlouhodobé jízdě na plný plyn. 

• Umožňuje plné využití intervalů výměny oleje, i při 
extrémní zátěži. 
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TITAN SPEED v nápravových převodech: 
 
• Poskytuje nejvyšší ochranu před opotřebením a 

přináší do praxe výkonnostní úroveň převodového 
oleje pro vysoké tlaky (EP): API GL-5 PLUS. 

• Eliminuje nepříjemné hluky v nápravových převo-
dech. 

• Účinně snižuje hluk při záběru lamel samosvor-
ných diferenciálů  

 
TITAN SPEED pokrývá následující třídy SAE: 
SAE 75W-90, 75W-80W, 75W-85W, 80W, 80W-90, 
85W-90, 90 
 
V praxi osvědčený a vyzkoušený v agregátech  
 

• MIL-L-2105 B/C/D 
• MIL-PRF-2105 E 
• API GL-5/GL-4 

 
 
Doporučeno pro agregáty  
s těmito specifikacemi 

API 
GL4 

API 
GL5 

Řazené převody X X 

Nápravové převody  X 

Nápravové převody s lamelovým 
závěrem   X 

Mezinápravové převody X X 

Kombinované řazené a nápravové 
převody X X 

Rozdělovací převody(např. terénní 
vozidla)  X X 

 
 
 

 


