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Kixx Geartec 
FF GL-4
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MÔ TẢ
Kixx Geartec FF GL-4 là một chất bôi trơn bánh răng có hiệu suất 
cao phù hợp cho cầu xe của các loại xe FF (dẫn động bánh xe 
trước động cơ trước). Đặc biệt, sản phẩm phù hợp với cầu xe của
các loại xe FF cần dầu nhờn bánh răng chất lượng cao, cung cấp 
khả năng chống oxy hóa vượt trội trong điều kiện nhiệt độ cực 
cao cũng như độ trượt ổn định tuyệt vời.
Kixx Geartec FF GL-4 được làm từ dầu gốc chất lượng cao và các 
chất phụ gia cung cấp khả năng chống mài mòn, độ ổn định oxy 
hóa, chống gỉ và chống ăn mòn cũng như độ ổn định trượt tuyệt vời.

TIÊU CHUẨN HIỆU SUẤT 
•  API GL-4
•  MIL-L-2105D

LỢI ÍCH CỦA KHÁCH HÀNG
•   Giảm chi phí vận hành bằng cách giảm mài mòn và kéo dài tuổi 

thọ thiết bị.
•  Kéo dài tuổi thọ của thiết bị nhờ tính chống oxy hóa và hóa đặc    
   của dầu.
•   Bảo vệ chống ăn mòn thành phần chứa sắt và không chứa sắt.
•  Bảo vệ bánh răng trong các nhiệm vụ nặng thông qua việc 
    chuyển tải tuyệt vời và đặc tính EP.
•   Bôi trơn hiệu quả trên một phạm vi nhiệt độ rộng.

CÁC ĐẶC TÍNH CHÍNH

                    

 

API GL-4, MIL-L-2105D

Dầu cho Hộp số & Cầu xe, 
Hiệu năng tốt nhất cho các loại Xe Dẫn động trước (FF)

Độ SAE

Tỉ trọng, kg/L ở 15˚C

Độ nhớt, mm²/s @ 40°C

Độ nhớt, mm²/s @ 100°C

Chỉ số độ nhớt

Điểm rót °C

Điểm chớp cháy, °C

Bao bì (Lít)

75W-85

0.87

72.35

12.32

169

-40

210

1,4T,20,200

API GL-4, GL-5

Kixx Gearsyn 
GL-4/5
Dầu cầu hộp số tay cao cấp 
cung cấp khả năng bảo vệ và hiệu suất lý tưởng

Ổn định Nhiệt Vượt trội 

Hiệu suất ổn định nhiệt cao đáp 
ứng các yêu cầu của OEM đối với 
trục bánh xe và hộp số.

Chống mài mòn và ăn mòn bánh răng tu
yệt vời trong điều kiện khắc nghiệt

Khả năng Chịu tải và 
Chống mài mòn Tuyệt vời
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MÔ TẢ
Dầu nhớt tổng hợp cho đường truyền lực (TDL) hiệu suất cao 
được chế tạo từ dầu gốc tổng hợp PAO & VHVI và các công nghệ 
phụ gia tiên tiến nhất cung cấp khả năng bảo vệ bánh răng ô tô 
chịu tải cực lớn và hiệu suất đồng tốc vượt trội. Sản phẩm được 
khuyến nghị sử dụng cho cả hộp số và trục bánh xe.

ỨNG DỤNG
Trục bánh xe ô tô hạng nặng và nhẹ và vi sai bánh răng trục vít, 
bánh răng côn xoắn.
Hộp số thủ công xe ô tô
Trục bánh xe chịu tải trọng nặng và hộp số đồng bộ hoặc không 
đồng bộ

LỢI ÍCH CỦA KHÁCH HÀNG
Kéo dài thời gian sử dụng dầu và tăng tuổi thọ thiết bị
Khả năng chống oxy hóa và hiệu suất ổn định nhiệt vượt trội giúp 
chống lại sự xuống cấp của dầu và ngăn ngừa hư hại cho bánh răng, 
vòng bi và gioăng phớt do cặn có hại.

Khả năng bảo vệ bánh răng và hiệu suất bộ đồng bộ tuyệt vời
Các công nghệ phụ gia mới đặc biệt cung cấp khả năng chịu tải và 
bảo vệ khỏi mài mòn tốt cũng như cung cấp khả năng tương thích 
đồng tốc tuyệt vời và ổn định.

Hiệu suất cao ở nhiệt độ thấp và tiết kiệm nhiên liệu
Khả năng hoạt động ở phạm vi nhiệt độ rộng của dầu gốc tổng hợp 
dựa trên PAO đảm bảo độ nhớt dầu chính xác giúp giảm ma sát ở 
nhiệt độ thấp và bôi trơn tối đa khi vận hành ở nhiệt độ cao.

CÁC ĐẶC TÍNH CHÍNH

                    

 TÍNH NĂNG CHÍNH

Cấp độ nhớt SAE

Tỉ trọng, kg/lít @15˚C

Độ nhớt động học, mm2/giây @40˚C

Độ nhớt động học, mm2/giây  @100˚C

Chỉ số độ nhớt

Điểm rót, ˚C 

Điểm chớp cháy, COC, ˚C

Độ nhớt Brookfield, m Pas @-40˚C

75W-90

0.867

82.8

14.7 

186

-46

190

30400
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