
                         
 

 

“SENSOGEAR” SAE 75W-90 
 

 

MIDLAND “SENSOGEAR” SAE 75W-90 e напълно синтетично масло за 

предавателни и раздатъчни кутии на превозни средства с удължени интервали 

за смяна. Притежава екстремно висока термична издръжливост, отлични 

оксидационни качества и много добра издръжливост на ниски температури. 

Благодарение на новата адитивна технология с оптимално взаимодействие 

вискозитет - температура постига отлична защита от износване и корозия. 

 

 

КАЧЕСТВА И ПРЕДИМСТВА 

 

 висока издръжливост на налягане 

 безупречна защита на предавателния механизъм при високи 

натоварвания и вибрации 

 отлична стабилност при стареене – дълги сервизни интервали 

 постоянство при високи температури и бързо сменящи предавателни 

кутии 

 леко и лесно включване на скоростите също и при много ниски външни 

температури 

 защита от корозия, шлам и образуване на пяна – абсолютна чистота на 

скорости, лагери и уплътнения 

 



СПЕЦИФИКАЦИИ 

 
API GL-4/5, MT-1 • Arvin Meritor O76-N • DAF • EATON • IVECO 18-1805 RAS1 • Mack 

GO-J • MAN 341 Type E3, 341 Type Z2, 342 Type M3, 342 Type S1 • MB 235.8, 235.11 • 

Fiat 9.55550-DA3, DA4, DA6, DA7, DA8, DA12, MX3, MX4, MZ1, MZ3, MZ4, MZ11 

IVECO 18-1805 RAS1  MIL-PRF-2105E • RENAULT TRUCKS 

SAE J2360 • SCANIA STO 1:0 • VOLVO 97312 • ZF TE-ML 02B, 05B, 07A, 12B, 16F, 17B, 

19C, 21B 

 
ВЪЗМОЖНИ ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

При всички предавателни кутии и задни оси на всички производители, ако се 

препоръчва API GL-4 или GL-5. При употреба на масла за скоростни кутии и 

задни оси принципно се съблюдават предписанията на производителя 

относно вискозитета и  API спецификациите. 

 

АНАЛИТИЧНИ ДАННИ 

SAE 75W-90 

Цвят Кафяв 

Вискозитет  Cst @ 40°C                                           104.57 

Вискозитет  Cst @ 100°C                                         15.28 

Вискозитетен макс. 61’500 cp °C                            -40°C  

Вискозитетен индекс                                                154 

Температура на течливост °C                                 -51 

Пламна температура °C                                           154 

Плътност        0.87  

                                                         

ОПАКОВКИ 

 

 
Бутилка 1л. / кашон 12х1 литър/ 

Варел 62л. 

Варел 207л.  

 

ОСОБЕНИ УКАЗАНИЯ 

 



Заплаха за водата и почвата. Да се предпазва от допир с очите и кожата. Да се 

изхвърля като специален отпадък. Използвано масло води до заболяване на 

кожата. 
 


