
 

 

Gulf Syngear FE 75W-80 
Óleo sintético para engrenagens automotivas 

 

Descrição do produto 

Gulf Syngear FE 75W-80 é um lubrificante sintético altamente estável projetado para uma melhor economia 
de combustível em veículos comerciais usando transmissões manuais equipadas com diferentes 
sincronizadores, incluindo os mais recentes baseados em carbono. Produzido com óleos básicos sintéticos e 
aditivos de tecnologia avançada para fornecer proteção incomparável e durabilidade prolongada de 
componentes da transmissão e maior eficiência de combustível. O Gulf Syngear FE 75W-80 oferece excelente 
proteção às engrenagens e rolamentos, sendo compatível com vários componentes dentro da transmissão. 
Também proporciona extensão do intervalo de drenagem.   

Características e Benefícios 
• Propriedades de lubrificação superiores proporcionam uma melhor economia de combustível 

comparativamente aos óleos de engrenagem convencionais 

• O uso de aditivos de alta tecnologia com níveis de atrito otimizados garante um bom acoplamento de 
engrenagens com uma variedade de materiais sincronizadores, incluindo carbono 

• A excepcional estabilidade termo oxidativa ajuda a manter a engrenagem limpa por períodos mais 
longos e a prolongar a vida útil do óleo significativamente por mais tempo que os óleos convencionais 
de engrenagem   

• Fornece proteção eficaz contra ferrugem e corrosão aos componentes da transmissão   

• A excelente fluidez em baixa temperatura garante um desempenho mais suave de mudança de 
marcha   

• A excepcional estabilidade ao corte ajuda a reter a viscosidade e a força do filme para proteger contra 
o desgaste mesmo sob condições severas de funcionamento   

Aplicativos 
• Desenvolvido exclusivamente para transmissões ZF manuais equipadas com sincronizadores 

convencionais (Sinterizado e Molibdênio), bem como sincronizadores de carbono mais recentes  

• Recomendado para uso em tecnologia de última geração - Transmissões Manuais de Veículos 
Comerciais que exigem lubrificantes que atiram MAN  341 Z-4 e Volvo 97305 

• Adequado para transmissões manuais de DAF, IVECO, Renault exigindo tais óleos de qualidade   

• Também adequado para uso em transmissões ferroviárias que requerem óleos de engrenagem que 
atendem ZF TE-ML 16K   

• Não recomendado para transmissões automáticas 

  Especificações, aprovações e propriedades típicas   
 

Atende às seguintes especificações 75W-80 

API GL-4 X 

Volvo 97305 X 

DAF, IVECO, Renault X 

Tem as  seguintes  aprovações 

ZF TE-ML  01L, 02L, 16K (Número de Aprovação ZF: ZF000683) X 

MAN 341 Tipo Z4 X 

 Propriedades Típicas  

Parâmetros de teste Método ASTM Valores Típicos 

Viscosidade a 100ºC, cSt D 445 9.5 

Índice de Viscosidade D 2270 154 

Viscosidade Brookfield @ -40 0C, cP D 2983 49000 

Ponto de fulgor, ºC  D 92 240 

Ponto de fluidez, ºC D 97 -42 

Densidade @15ºC, kg/L D 1298 0.8574 
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As propriedades acima mencionadas são típicas e pequenas variações podem ocorrer em condições normais de produção, sem qualquer interferência no 
desempenho do produto. Tais informações são baseadas no histórico de cada produto e não devem ser interpretadas como garantia de desempenho. Para isso, 

siga as recomendações do fabricante do equipamento quanto ao nível de desempenho e grau de viscosidade. Estas informações são consideradas corretas na 
data da publicação. A Gulf se reserva o direito de alterar, modificar ou substituir produtos e especificações sem aviso prévio. 

 


