
25066                                                                                                                                                          Stav ke dni:  15.11.2012 

 
 
 

Informace o produktu 
 
HIGHTEC TOPGEAR FE SAE 75W-80 S 
 
Plně syntetický převodový olej se sníženou viskozitou za studena pro vynikající efektivitu paliva. Speciálně přizpůsobený 
požadavkům moderních převodovek osobních aut na opotřebení a řazení. 

 

Charakteristika 
 
HIGHTEC TOPGEAR FE SAE 75W-80 S je plně syntetický 
vysoce výkonný olej pro manuální převodovky se 
sníženou viskozitou za studena pro optimální účinnost 

přenosu a řazení. Skládá se z plně syntetických PAO 
(poly-alfa-olefinů) a esterů, v kombinaci s nejmodernější 
technologií aditiv. 
 

Použití 
 
HIGHTEC TOPGEAR FE SAE 75W-80 S je podle předpisů 
výrobce vhodný pro použití do moderních manuálních 
převodovek osobních automobilů. Snížená viskozita a 
optimalizované viskozitně-teplotní chování umožňují 
redukci spotřeby paliva stejně jako emisí CO2, za 
současného komfortního řazení. 
 
Kvalitativní rovnocennost podle evropského práva 
na základě následujících klasifikací / specifikací: 

 API GL-4/-5 

 
Mimoto je HIGHTEC TOPGEAR FE SAE 75W-80 S 
doporučován a vyhovuje požadavkům dle: 

 BMW MTF LT-1/-2/-3/-4 

 Ford WSS-M2C200-D2 

 MB 235.10 

 PSA 9730 A2/A8/B 71 2330 

 Toyota JWS 227 

 VW G 009 317/G052 171/G052 178/G052 

512/G052 527/G052 532/G052 726/G052 

798/G055 726 

  

Přednosti 
 

 snížená viskozita za studena  

pro vynikající efektivitu paliva 

 vyvinut pro moderní manuální převodovky  

podle pokynů výrobce 

 velmi dobrá ochrana proti opotřebení a korozi 

 vysoká teplotní a oxidační stabilita díky plně syntetickým 
základovým olejům a speciálním aditivům 

 mimořádně stabilní ve střihu – „Stay-in-Grade“ 

 i za vysoké teploty a při extrémním zatížení zajišťuje 

stabilní mazací film, čímž redukuje opotřebení a hluk 

 excelentní viskozita za studena zajišťuje lepší řazení a 
rychlé promazání 

 mísitelnost a snášenlivost s převodovými oleji od jiných 

výrobců (za účelem plného využití všech předností 

produktu HIGHTEC TOPGEAR FE SAE 75W-80 S je  však 

přesto doporučována kompletní výměna oleje) 

 

Doporučení: HIGHTEC TOPGEAR FE SAE 75W-80 S není 

vhodný pro použití do automatických převodovek, do 

DCT/DSG převodovek (dvojitá spojka) nebo CVT převodovek 

(variátor). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Typické parametry: 

 

Vlastnosti Hustota při 
15 °C 

Viskozita při 

40 °C 

Viskozita při 
100 °C 

Bod vzplanutí 

Metoda DIN 51 757 DIN 51 562 DIN 51 562 ISO 2592 

Jednotka g/ml mm²/s mm²/s °C 

Hodnota 0,852 40 7,7 >150 

 
Tyto údaje odpovídají podle našeho nejlepšího vědomí současnému stavu poznatků a našeho vývoje. Změny jsou vyhrazeny. 
Pro uvedené parametry platí srovnatelnost a opakovatelnost příslušné zkušební metody. 


