
 

  

DẦU TRUYỀN ĐỘNG 
ADDINOL TRANSMISSION OIL GL 90 

 
MÔ TẢ SẢN PHẨM 
 

Nhóm dầu truyền động ADDINOL GL là loại dầu 
truyền động nhẹ dựa trên cơ sở dầu khoáng. 
 
ỨNG DỤNG 
 
 Sử dụng bôi trơn cho các hộp số đơn giản 
 Thích hợp sử dụng cho việc bôi trơn các hệ trục 

và bánh răng không chủ động của xe ôtô và xe 
tải với tải trọng thấp 

 Có thể sử dụng có các loại xe đời cũ  
 Vui lòng tham khảo và sử dụng theo đúng quy 

định của nhà sản xuất xe. 
 
 
TÍNH NĂNG 
 
 Chống mài mòn tốt 
 Khả năng chịu tải mài mòn tốt 
 Khả năng chống lão hóa 
 Bảo vệ chống ăn mòn tốt 
 Đặc tính tạo bọt tốt 

 ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT / PHÊ CHUẨN 
tuân thủ và phù hợp theo các yêu 
cầu về thông số kỹ thuật theo tiêu 
chuẩn quốc tế: 
 API GL-3 

 
 
 
GIAO NHẬN 
Sản phẩm được đóng gói và giao trong can 
hoặc thùng phuy 
 
 
 
 
 
 
ƯU ĐIỂM VÀ LỢI ÍCH 
 
 Kéo dài tuổi thọ của cơ cấu truyền 

động 
 Tăng tải trọng của các cơ cấu truyền 

động 
 Tuổi thọ dầu nhớt cao 
 Bảo vệ tốt các chi tiết của hệ truyền 

động với chi phí bảo dưỡng và sửa 
chữa thấp 

 Khả năng bôi trơn và vận hành hiệu 
quả cho các cả các hộp số có khuynh 
hướng hình thành bọt 

 
 

 

                        

 



 

  

ADDINOL TRANSMISSION OIL GL 90 
 
THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ CÁC ĐIỂM ĐẶC TRƯNG 
 

Đặc điểm Điều kiện thử / đơn vị tính GL 90 Phương pháp thử 
nghiệm 

Bên ngoài  trong và không lẫn tạp chất bằng ngoại quan 

Cấp độ SAE J 306 90 ASTM 
 
API 

  
GL 3 

Thử nghiệm tại 
Phòng thí nghiệm  

và trên động cơ theo 
tiêu chuẩn ASTM và 

Tỷ trọng ở 15°C kg/m³ 892 DIN 51757 

Độ nhớt ở 100°C mm²/s 19,1 ASTM D 7042 

Chỉ số nhớt   90 DIN ISO 2909 

Độ nhớt biểu kiến ở -26°C mPa*s -- DIN 51398 

Điểm bắt cháy COC °C min. 270 DIN EN ISO 2592 

Điểm rót chảy  °C max. -26 ASTM D 7346 
 

 
ADDINOL – Chuyên gia của dầu nhớt hiệu suất cao 
 
ADDINOL đã và đang phát triển, cũng như sản xuất hơn 650 loại dầu nhớt hiệu suất cao thế hệ mới. 
Trong đó có các loại dầu nhớt xe ô tô của chúng tôi luôn đáp ứng được các yêu cầu cao nhất, và 
chúng tôi cũng là người đi đầu trong việc phát triển các sản phẩm dầu nhớt cao cấp phù hợp cho 
từng ngành công nghiệp. Khách hàng trên toàn thế giới của chúng tôi luôn được hưởng lợi ích cao 
nhất từ chất lượng và tính ổn định từ các sản phẩm dầu nhớt ADDINOL hiệu suất cao. 
 
Chúng tôi đã và đang hoạt động trên phạm vi toàn cầu. Dầu nhớt ADDINOL hiệu suất cao đang được 
hơn 90 đơn vị độc quyền phân phối trên toàn thế giới. 
 
 
 

 

                        

 


