
Perioada de valabilitate este de 3 ani. 

Revizia 0 / 10.2010 

DYNATRANS LS 80W90 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Ulei recomandat axelor echipate cu sistem diferential autoblocabil cu alunecare limitata. 

 
 

 
 
� Conceput pentru lubrifierea puntilor echipate cu sistem diferential autoblocabil cu 

alunecare la limită ce echipează aplicatiile din constructiile civile si agricultura. 
� Recomandat puntilor hipoide, nechipate cu diferenţial autoblocabil. 

 
 

 
�  API GL - 5 - LS si MIL.L.2105D 
 
� Omologat de constructorul ZF conform : 

ZF TE ML 05C, 12C, 16E si 21C 
 
 

� Echipamente din constructii civile : 
LIEBHERR, VOLVO, TEREX, CASE, JCB, etc... 

� Echipamente agricole: 
CLASS-RENAULT, FORD M2C 104A, STEYR, DEUTZ, etc... 

 
 

 
 

� Garanteaza starea de curatenie a discurilor autoblocante instalate în punte. 
� Previne aparitia sau producerea zgomotelor si vibratiilor in conditiile unei utilzari intense. 
� Datorita aditivilor de extrema presiune, lubrifiantul asigură o protectie maximă angreajelor 

solicitate la eforturi mecanice liniare mari sau functionarilor in socuri. 
� Excelenta compatibilitate cu materialele discurilor de frictiune. 
� Excelenta comportare fata de garnituri sau angrenaje solicitate la sarcini mecanice mari. 

 
 
 
 

DYNATRANS LS Unitati  

Clasa SAE 80W-90 

Densitatea la 15°C  0,899 

Vascozitatea la 40°C mm²/s 164 

Vascozitatea la 100°C mm²/s 16.2 

Indice de vascozitate  102 

Punctul de curgere °C - 30 

Valorile parametrilor reprezentati in tabel, au caracter informativ. 

 

 
 
 
 
 
 
  Lubrifiantul utilizat în baza recomandăr ilor şi pentru aplicaţiile pentru care a fost destinat, nu prezintă r iscuri particulare.  

  Fişa de securitate, în conformitate cu reglementăr ile UE, se poate obţine prin intermediul consultantului nostru tehnic şi comercial. 

 Acest document reprezintă  o traducere a specificaţ ie i uleiului DYNATRANS LS. 

 Pentru conformitate, Asistenţă Tehnică TOTAL LUBRICANTS ROMANIA SA – Mihaela Filipescu  
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