
 

 

 
 
 
 

Universal 80W-90 
Semi-Synthetische transmissie olie 

 
 
Beschrijving Argos Oil Universal 80W-90 is een brandstof besparende universele transmissie-olie welke speciaal 

ontwikkeld is voor het gebruik in mechanische versnellingsbakken, assen en eindaandrijvingen. Deze 
semi-synthetische olie is speciaal geformuleerd om te voldoen aan de Extreme-Pressure test, vereist 
voor zwaar belaste hypoïd tandwieloverbrengingen en de duurzaamheid van de 
synchronisatiewerking, vereist voor de hedendaagse mechanische transmissies.  

 
Toepassing De Argos Oil Universal 80W-90 is oorspronkelijk ontworpen voor het gebruik in bedrijfswagens maar 

is ook toepasbaar in personenwagens, landbouwmachines en graafmachines. 
 Het product wordt speciaal aanbevolen voor alle handgeschakelde versnellingsbakken en 

eindaandrijvingen van zware voertuigen en trucks.  
 Door de uitzonderlijke weerstand tegen oxidatie en het onschadelijke karakter voor olie-

afdichtingen wordt de olie geclassificeerd als "Long Drain"-olie  voor transmissies. 
 
Prestatieniveau API GL-4, GL-5, MT-1 

SAE J 2360 
MIL-PRF-2105E 
MB 235.0 
MAN 341 E-2, 341 Z-2, 342 M-2 
Mack GO-J 
Renault B0032/3 Annex 3 
Scania STO 1:0 
ZF TE-ML 02B, 05A, 07A, 08, 12E, 12L, 12M, 16B, 16C, 16D, 17B, 19B, 21A 
DAF GL5/MIL-PRF-2105E 
Arvin Meritor 0-76-N 
Iveco MIL-PRF-2105E 
 

Typische  
standaardanalyses Dichtheid bij 15 °C, kg/l 0,908 

Viscositeit 40 °C, mm²/s 135 
Viscositeit 100 °C, mm²/s 14,5 
Viscositeitindex 107 
Vloeipunt, °C -36 
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De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van 
onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén 
aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van 
kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, 
met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel 
veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden.  


