
           

 Product Informatie ST-A.17.14 
 
 

                        Multi MTF 75W80 
 

                                                                                                       
Beschrijving Een multi inzetbare handgeschakelde versnellingsbak olie, gebaseerd op hoogwaardige 

synthetische basisoliën in combinatie met geoptimaliseerde additieven, waardoor 
onderstaande eigenschappen worden verkregen:  
- bewezen prestaties in Europese en Aziatische synchronisatie inrichtingen 
- superieure lager- en tandwielbescherming 
- uitstekende reinheid 
- goede prestaties bij lage temperaturen 
- robuuste corrosiebescherming 
- een lange levensduur.  

 
Toepassing Deze multi inzetbare handgeschakelde versnellingsbak olie is specifiek ontwikkeld voor 

Europese en Aziatische voertuigen (personenauto's en lichte bedrijfswagens), waar de 
opgegeven specificaties worden gevraagd. Deze olie is tevens geschikt voor toepassingen 
waarbij de genoemde specificaties worden voorgeschreven in combinatie met iets 
afwijkende viscositeiten, zoals 70W75, 70W90, 75W, 75W85 75W90 etc.  

 
Specificaties Performance level: 

API GL-4 
BMW MTF LT-2 / LT3 / LT-4 
FIAT MZ1 / MZ60768 
Ford WSD-M2C200-C / WSS-M2C200-D2 
GM 1940004 / 19259104 (BOT 303) / GM 1940182 / 1940764 / 1940768 
Honda MTF / MTF-II / MTF-III / MB 235.10 
NISSAN MT-XZ / MT-XZ TL (JR Type) / PSA B71 2330 
Special gear oil, MTF 94 / Tranself NFJ / NFP / TRJ / TRT / TRZ 
Volvo 97308 / 97309 / VW G 009 317 / G 052 171 / G 052 178 
VW G 052 512 / G 052 527 / G 052 726 / VW G 060 726 / G 070 726 / G 50 
 

Typische  
standaardanalyses Dichtheid bij 15 °C, kg/l 0,854 

Viscositeit 40 °C, mm²/s 45,20 
Viscositeit 100 °C, mm²/s 9,00 
Viscositeitindex 185 
Vlampunt COC, °C 208 
Vloeipunt, °C -45 
Total Base Number, mgKOH/g 8,7  
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08-01-2020 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.  

 


