
 
 

Gulf Syngear FE 75W-90 
Óleo sintético de alta performance para eixo traseiro  

Descrição do produto 

O Gulf Syngear FE 75W-90 é um lubrificante de eixos totalmente sintético, termicamente estável, projetado 
para melhorar a economia de combustível em veículos comerciais pesados, médios e leves e equipamentos 
fora de estrada que operam em condições de carga mais severas e variadas. Produzido a partir de bases 
sintéticas e aditivos de tecnologia avançada para fornecer proteção incomparável e durabilidade prolongada 
de componentes de linha de transmissão, proporcionando maior eficiência de combustível. O Gulf Syngear FE  
75W-90, possuindo excelente capacidade de carga e alto índice de viscosidade, fornece lubrificação eficaz 
em aplicações que encontram relações de carga x velocidade em condições de alta velocidade/baixo torque 
e/ou baixa velocidade/alto torque e amplas faixas de temperatura. Aprovado como lubrificante Genuíno 
Roadranger e excede os requisitos da ArvinMeritor e outras especificações globais de diversos fabricantes.   

Características e Benefícios 

• Propriedades de lubrificação superiores proporcionam uma melhor economia de combustível em 
comparação com o óleo mineral baseado em óleo SAE  80W-90 e lubrificante sintético 75W-90     

• A tecnologia de aditivação exclusiva fornece características de capacidade de carga excelentes, 
resultando em maior duração de marcha e rolamento e levando a custos de manutenção reduzidos, 
proporcionando maior tempo de atividade do veículo    

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

• Proteção eficaz contra ferrugem e corrosão, especialmente para cobre e suas ligas, reduz o desgaste, 
amplia a vida dos sincronizadores e melhora o desempenho de mudança de marcha 

• A estabilidade ao corte (cisalhamento) excepcional ajuda a reter a viscosidade e a resistência do filme 
para proteger contra o desgaste, mesmo em condições operacionais severas 

Aplicações 

• Desenvolvido exclusivamente para Dana Axles, aprovado como Lubrificante Genuíno roadranger com 
capacidades de economia de combustível 

• Veículos pesados e transmissões de equipamentos Fora de Estrada, caixas de transferência, eixos e 
unidades finais onde são especificados óleos de qualidade API GL-5, API MT-1, MIL-PRF-2105E ou 
SAE J 2360 

• Satisfaz a maioria dos requisitos de Deslizamento Limitado para os fabricantes de equipamentos 
pesados norte-americanos. Em caso de requisitos específicos ou mais altos de Deslizamento 
Limitado, entre em contato com seu Representante local Gulf 

• Não recomendado para transmissões automáticas 

Especificações, aprovações e propriedades típicas   
 

Atende às seguintes especificações 75W-90 

API GL-5, API MT-1, MIL-PRF-2105E, SAE J 2360 X 

ArvinMeritor 076-N, International TMS  6816, Mack GO-J Plus X 

Tem as seguintes aprovações 

Roadranger Lubrificante Genuíno (DANA SHAES 256 & 429) X 

 Propriedades Típicas  

Parâmetros de teste Método ASTM Valores Típicos 

Viscosidade @100 ºC, cSt D 445 15.0 

Índice de Viscosidade D 2270 152 

Ponto de fulgor, ºC D 92 215 

Ponto de fluidez, ºC D 97 < -45 

Densidade @15ºC, kg/L D 1298 0.887 
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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. 

 


