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MAX GEAR
 

OLEJ PRZEKŁADNIOWY 

 

 

CHARAKTERYSTYKA 

 

Royal Purple Max-Gear to syntetyczny, samochodowy olej 

przekładniowy, zalecany do użycia w przednich i/lub tylnych dyferencjałach 

oraz ręcznych skrzyniach biegów w samochodach osobowych i ciężarowych 

oraz w niższych silnikach okrętowych, które wymagają stosowania płynu o 

jakości według API GL-5 lub GL-4.  

Royal Purple Max-Gear jest bardzo wytrzymałym, wysokiej jakości 

samochodowym olejem przekładniowym, przeznaczonym do zapewnienia 

maksymalnej ochrony dla mocno obciążonych kół zębatych przy jednoczesnej 

maksymalizacji mocy. 

Royal Purple Max-Gear przewyższa jakością zwykłe oleje 

przekładniowe, łącząc w sobie najwyższej jakości syntetyczne oleje bazowe z 

mocno zaawansowaną, syntetyczną technologią dodatków Synerlec. 

Royal Purple Max-Gear sprawia, że biegi będą działać płynniej, ciszej, a temperatura pracy skrzyni 

będzie obniżona.  

Royal Purple Max-Gear zawiera w swoim składzie modyfikatory tarcia. Inne dodatki nie są już 

konieczne. 

 

 

WŁAŚCIWOŚCI 

Zalety eksploatacyjne oleju:   

� Wydłuża żywotność skrzyni biegów i łożysk 

� Obniża temperaturę pracy 

� Obniża współczynnik tarcia 

� Doskonale chroni przed korozją 

� Oddziela się od wody 
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 75w90 75w140 80w90 85w140 90 

             Lepkość 

cSt @ 40˚C 119 195 150 284 191 

cSt @ 100˚C 17,5 28,8 16,7 26,8 18,5 

CP @ -12˚C - - - 36,200 - 

CP @ -26˚C - - 10,110 - - 

CP @ -40˚C 124,000 138,000 - - - 

             Temperatura zapłonu,  ˚F 

 380 375 395 375 390 

             Temperatura palenia, ˚F 

 425 420 495 435 475 

             Temperatura krzepnięcia, ˚F 

 -65 -69 -33 -17 -33 

              Test korozyjny 

Miedź zdany zdany zdany zdany zdany 

Bronz zdany zdany zdany zdany zdany 

              Test rdzewienia 

Świeża woda zdany zdany zdany zdany zdany 

Słona woda zdany zdany zdany zdany zdany 

               Test pienienia 
 

 zdany zdany zdany zdany zdany 

                Test Timken 
 

 zdany zdany zdany zdany zdany 

                Test czterokulowy 

Obciążenie zespawania, kgf 400 400 400 400 400 

 

 

 

 


