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TITAN SUPER GEAR 8090 MC je širokorozsahový
převodový olej třídy SAE 80W-90 na bázi základové-
ho oleje MC.

TITAN SUPER GEAR 8090 MC byl testován v praxi
a osvědčil se u všech agregátů s předepsanou náplní:

• API - GL4/ GL5
• MAN 3343

Přednosti použití

• Univerzální použití bez kompromisů a omezení.
 
• Je vhodný pro celoroční použití i za nepříznivých

klimatických podmínek.
 
• Poskytuje velmi dobré řazení a promazání při stu-

deném oleji ( zimní období/ teplá fáze oběhu).
 
• Ve srovnání s oleji třídy SAE 90, případně třídy

SAE 85W/ 85W-90, má TITAN SUPER GEAR
8090 MC nízkou viskozitu při nízkých teplotách,
což má příznivý vliv na řazení, rychlé promazání a
zmírnění opotřebení za studena.

 
• Vytváří stabilní mazací film také u velmi horkého

oleje, případně při vysokém zatížení. Tím se sni-
žuje opotřebení a hlučnost převodovek s přede-
psanou náplní oleje třídy SAE 80W.

 
• Je mísitelný a snášenlivý se všemi značkovými

převodovými oleji na běžné bázi základového ole-
je, případně s tzv. syntetickými oleji.

 

 
 
 
 
• MC základové oleje poskytují ve spojení s použi-

tými speciálními přísadami stálou optimální pro-
vozní viskozitu při všech teplotách a požadavcích,
což v praxi znamená vysokou provozní jistotu, ja-
kož i životnost převodovek.

 
• TITAN SUPER GEAR 8090 MC má velmi dobrou

stabilitu střihu, tzn., že třída SAE 80W-90 se ne-
mění ani při dlouhém intervalu výměny oleje a tím
má olej stále správnou a požadovanou viskozitu.

 
• TITAN SUPER GEAR 8090 MC poskytuje bezpeč-

nou ochranu před usazeninami při vysokém teplot-
ním zatížení, což zajišťuje dodatečný faktor pro-
vozní jistoty.

 
• TITAN SUPER GEAR 8090 MC je pro svou MC

techniku vysoce teplotně zatížitelný.
 
• TITAN SUPER GEAR 8090 MC poskytuje ochranu

proti pěnění i při vysokém počtu otáček.
 

Pokyny pro použití

• Nezávisle na dosavadním výkonu může se u
všech převodovek s označeným plněním přejít na
TITAN SUPER GEAR 8090 MC.

 
• Likvidace použitého oleje TITAN SUPER GEAR

8090 MC je bezpečná, neboť je zařazen do 1.
skupiny použitých olejů.
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Univerzální MC lehkoběžný převodový olej pro převodovky a rozvodovky, který
umožňuje prodloužení intervalů výměny oleje.


