
 

DẦU TRUYỀN ĐỘNG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEAR HD 90 
DẦU TRUYỀN ĐỘNG VÀ VI SAI 

 
 

DIỄN GIẢI 
 

 
GEAR HD 90 dầu bôi trơn đơn cấp dành cho các loại hộp số, vi sai và vi sai 
hypoid không có hệ thống chống trượt giới hạn hoạt động trong điều kiện tải 
trọng trung bình và tốc độ cao; hoặc cacso loại hội số truyền, các hệ truyền động 
cơ và các loại hộp số giảm tốc hoạt động trong điều kiện tải trọng trung bình cho 
đến nặng nhọc và tốc độ cao. 

 
 

TIÊU CHUẨN: 
SAE 90 
API GL-5 

                                                               
ƯU ĐIỂM 

 

 
•  Tính năng chịu cực áp và chống mài mòn cực kỳ tốt 
•  Tính năng bôi trơn tốt, giúp giảm thiểu ma sát 
•  Tương thích với các loại thiết bị làm kínl 
•  Tính năng chống ăn mòn, chống tạo bọt 

 
 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 
 
 

Chỉ tiêu  Phương pháp thử GEAR HD 90 

Cấp độ nhớt 
Tỷ trọng ở 20°C (68°F)  
Độ nhớt động học ở 40°C (104°F)  
Độ nhớt động học ở 100°C (212°F)  
Chỉ số độ nhớt 
Nhiệt độ chớp cháy cốc hở 
Nhiệt độ rót chảy 

SAE J 306 
ASTM D1298 
ASTM D445 
ASTM D445 
ASTM D2270 
ASTM D92 
ASTM D97 

90 
0.879 

185 mm²/s 
17.5 mm²/s 

102 
242°C / 468°F 
-12°C / 10°F 

 
 

KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG 
 

 
Thời gian thay dầu: Theo khuyến cáo của nhà sản xuất thiết bị và tùy thuộc vào điều 
kiện sử dụng thiết bị. 

 
The specifications of our products only become definitive at the time of order, which is subject to our general sale and guarantee conditions. 
The general characteristics of our products may change to provide our customers with the benefits of technical developments. The safety data 
sheet of this product is available on  www.motul.com. 
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