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ULEIURI PENTRU TRANSMISII 

LUKOIL TRANSMISSION TM-5  
 

• Uleiurile pentru transmisii “LUKOIL  TRANSMISSION TM-5“ sunt obŃinute, dupa caz, din uleiuri de bază minerale rafinate (grupa I) sau/si uleiuri 
izoparafinice cu indice de viscozitate foarte ridicat (grupa III) şi aditivi specifici, care le conferă nivelul de aditivare API GL-5.  

• Se utilizează pentru lubrifierea transmisiilor prin angrenaje ale mijloacelor de transport (cutie de viteză, mecanism de direcŃie, etc), ale tractoarelor 
si la alte sisteme de transmisii mecanice, in special a celor hipoide care functioneaza in conditii normale si severe de exploatare, cu viteze mari si 
sarcini cu socuri sau viteze mari si cupluri mici, precum si cu viteze mici si cupluri mari si pentru care este prevazut un lubrifiant de extrema 
presiune.  

• CondiŃiile de calitate pentru uleiurile LUKOIL TRANSMISSION TM-5, extrase din ST-10/2008, sunt următoarele: 
 

CONDIłII DE  ADMISIBILITATE 

Nr. 
crt.. CARACTERISTICI 

LUKOIL 
TRANSMISSION  

TM-5 SAE 75W-90 
API GL-5  

Semisintetic 

LUKOIL 
TRANSMISSION 

 TM-5 SAE 80W-90  
API GL-5 

LUKOIL 
TRANSMISSION  

TM-5 SAE 85W-90  
API GL-5 

METODA DE 
ÎNCERCARE 

1 
Viscozitate cinematică la 100oC, mm2s-1 (cSt), 
min.                

15 15 16,5 
SR EN ISO 3104/AC 

ASTM D 445 
ASTM D 7042 

2 Indice de viscozitate, min. 130 90 
STAS  55  

ASTM D 2270 
ASTM D 7042 

3 

*Viscozitate Brookfield, cP (mPa.s), max.  
- la  temperatura de -40°C 
- la  temperatura de -26°C 
- la  temperatura de -12°C 

 
150 000 

- 
- 

 
- 

150 000 
- 

 
- 
- 

150 000 

ASTM D2983 

4 
Punct de inflamabilitate cu aparat cu creuzet 
deschis Cleveland , oC, min. 

165 185 
SR EN ISO 2592 

ASTM D92 

5 Punct de curgere, oC, max. -43 -30 -25 
STAS  6170 
ASTM D97 

6 ConŃinut de apă , %  lipsa 
SR 13484 

ASTM D 95 

7 SubstanŃe insolubile în solvenŃI organici  ,% lipsa STAS 33 

8 Coroziune pe lama de cupru la 120°C, 3h , max. 2c 
SR EN ISO 2160 

ASTM D130 

9 

Caracteristici tribologice pe maşina  cu patru bile, 
la temp. de ( 20 ± 5°C): 

- Indice de gripaj (Ig), N (kgf), min. 
- Sarcina de sudură (Rs) N ( kgf), min 
 - Indice de uzură (DI )la o sarcină pe osie de    

392 N  (40kgf ), în decurs de 1h , mm , max. 

 
 

568,4 (58 ) 
3000 (306 ) 

se raportează  

 
 

568,4 (58 ) 
3687 (376 ) 

se raportează  

STAS  8618 

10 

*Stabilitate termooxidativă pe maşina cu pinioane 
la 155°C, în decurs de 50h %, max. 
- creşterea viscozităŃii la 50°C 
- insolubile în eter de petrol 
- sediment în benzină  

 
 
- 

 
 

100 
3,0 
2,0 

GOST 23652 
Pct 5.4.1 

11 

*ProprietăŃi de spumare, ml (tendinŃă – stabilitate), 
max.  
- la 24 °C  
- la 93,5 °C 
- la 24°C, după determinarea la 93,5ºC   

 
 

50-0 
50-0 
50-0 

SR ISO 6247+C1 
ASTM D 892 

12 Continut de sulf, % Se raporteaza  
SR EN ISO 8754 

ASTM D4294 

13 ConŃinut de fosfor, %  Se raporteaza STAS 7330 

14 
*Compatibilitatea cu garniturile de cauciuc 
(modificarea volumului), pentru marca UIM-1, %, 
max. 

- 8 ASTM D4289 

15 Densitate la 15 oC,  g /cm3 Se raporteaza 
SR EN ISO 3675/C91  

ASTM D 1298 
ASTM D 7042 

  * Aceasta  caracteristica este garantata prin tehnologia de fabricaŃie . 

 
• Ambalarea, marcarea, depozitarea, transportul şi manipularea se face conform STAS 4225 şi a  instrucŃiunilor / procedurilor interne S.C. LLK 

LUBRICANTS ROMANIA S.R.L 
• Termenul de garanŃie, la stocare, este de 5 ani de la data fabricaŃiei. 

 

 


