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Informace o produktu 

 
HIGHTEC HYPOID EP SAE 85W-90 LS 
 

Vysoce výkonný převodový olej s LS (Limited Slip) vlastnostmi pro vysoce zatížené hnací nápravy 
v nákladních automobilech, autobusech a stavebních a zemědělských strojích se samosvorným 
diferenciálem, či bez něj. 

 
 

Charakteristika 
 
HIGHTEC HYPOID EP SAE 85W-90 LS 
je vysoce výkonný převodový olej viskozitní třídy 
SAE 85W-90, vyrobený na bázi vybraných 
základových olejů, s LS (Limited Slip) vlastnostmi 
a mimořádnými vlastnostmi v oblasti ochrany proti 
opotřebení. Díky použité kompozici aditiv splňuje 
HIGHTEC HYPOID EP SAE 85W-90 LS bezpečně 
požadavky týkající se minimálního obsahu fosforu 
1900 ppm (částic na jeden milion). 
 

Použití 
 
HIGHTEC HYPOID EP SAE 85W-90 LS je podle 
předpisů výrobce vhodný pro použití ve hnacích 
nápravách nákladních automobilů, autobusů, 
a stavebních a zemědělských strojů s lamelovým 
diferenciálem, či bez něj. Zde se stará o nejvyšší 
ochranu proti opotřebení a jistou funkci 
samosvorného diferenciálu. 
 
Kvalitativní rovnocennost podle evropského práva 
na základě následujících klasifikací / specifikací: 

 

 API GL-5/GL-5 LS (Limited Slip) 

 MIL-L 2105D 

 ZF TE-ML 05C, 12C, 16E, 21C  

  

Přednosti 
 

 excelentní ochrana proti opotřebení 
 velmi dobrá schopnost obstát i při silném 

a dlouhodobém zatížení 

 mimořádná stabilita „Stay-in-Grade“ 

 stabilní olejový film a jistá ochrana proti 
opotřebení také v případě velmi horkého oleje 
a velmi vysokého zatížení 

 omezení drkotavého a skřípavého hluku 
 splnění požadavků na minimální obsah fosforu 

1900 ppm (částic na jeden milion) 

 dobré tlumení hluku 

 vynikající ochrana proti korozi 
 dobrá snášenlivost s těsnicími materiály 
 minimální pěnivost i při vysokých otáčkách 
 mísitelnost a snášenlivost s převodovými oleji 

od jiných výrobců (za účelem plného využití všech 
předností produktu HIGHTEC HYPOID EP SAE 
85W-90 LS je  však přesto doporučována 
kompletní výměna oleje) 

 
 
 
 
 
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 0,900 155 15,7 >170 

 

 
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. 

 


