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                             Dầu nhờn cho các hộ số điều khiển bằng tay 
 

Dầu nhờn chịu áp lực cực trị sản xuất từ công nghệ tổng hợp cho các hộp số điều 

khiển bằng tay công suất lớn 

 

 

Hộp số cơ khí trong 

xe hơi 

 Dầu nhờn này thích ứng cho các xe RENAULT có hộp số thuộc dòng 

“J” như là: Twingo, Clio, Megane, Laguna (ngoại trừ các động cơ 

2,2DT, DCI và V6), Escape 2,0  1,9 DTI và các kiểu Kangoo. 

 Đáp ứng các yêu cầu của hộp số cơ khí lắp trên các xe hơi và tải có 

các vòng đồng tốc bằng đồng thau (đơn hoặc dạng nhiều nón). 
 

 

API GL-4+  
Được chấp thuận bởi 
Renault 

 Thỏa mãn các tiêu chuẩn API quốc tế. 

 Được chấp thuận và khuyến nghị chính thức của RENAULT. 
 

 

Lái xe dễ dàng trong 

bất cứ thời tiết nào 

 

Hoạt động thuận lợi 

nhất dưới điều kiện 

tải trọng lớn 

 

Kéo dài tuổi thọ cho 

hộp số. 

 

 Nhờ có tính chất linh hoạt tốt ở nhiệt độ thấp nên giúp cải thiện được 

sự thay đổi tốc độ ở nhiệt độ thấp. 

 Tránh tạo tiếng ồn khi thay đổi tốc độ nhờ tính ổn định cắt tốt của màng 

dầu đảm bảo đủ độ nhớt ở nhiệt độ cao (độ ổn định cấp độ nhớt). 

 Ngăn sự khó sang số và mẻ số nhờ công thức đặc biệt của dầu này. 

 Giúp bảo vệ tốt răng bánh răng thậm trí dưới điều kiện ứng suất rất 

khắc nhiệt nhờ có những tính năng chịu áp lực cực trị. 

 Tăng cường khả năng bảo vệ chống mài mòn, ổn định nhiệt và chống 

ôxi hóa xuất sắc. 

 Khẳ năng chống lại cắt của màng dầu rất cao. 
 

 

 

XT 4447M+ Phương pháp 
thử nghiệm 

Cấp độ SAE 75W-80 

Khối lượng riêng ở 150C ASTM D-1298 0,870 

Độ nhớt ở 400C ASTM D-445 51 

Độ nhớt ở 1000C ASTM D-445 8,7 

Chỉ số độ nhớt ASTM D-2270 151 

Điểm đông đặc ASTM D-5985 -42 
Các thông số trên đại diện cho các giá trị trung bình dùng làm thông tin tham khảo. 

 

Ứng Dụng 

 

Các đặc tính 

 

Tiêu Chuẩn 

 

 

Đặc Tính Kỹ Thuật 

 

 


