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AGIP HLZ

Agip HLZ je úplne syntetický hypoidný prevodový olej, zmenšujúci hlučnosť, vyvinutý hlavne pre zadné 
nápravy BMW.

FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

AGIP HLZ       SAE 75W-140
jednotka SAE 75W-140    Skúšobné metódy

Din. Viskozita            pri  -40°C mPa.s 140.000    DIN 510562

Kin. Viskozita             pri   40 °C mm2/s 179,1

                                  pri 100 °C mm2/s 24,7

Viskozitný index 174    DIN ISO 2909

Hustota pri 15°C kg/m3 0,864    DIN 51 757/4

Bod vzplanutia °C 224    DIN ISO 2592

Bod tuhnutia °C -54    DIN ISO 3016

KVALITATÍVNE ZNAKY

Agip HLZ je úplne syntetický prevodový olej pre hnacie nápravy BMW s lamelovým samosvorným dife-
renciálom alebo s EH-diferenciálom s úzávierkou a spôsobí u týchto náprav komfortný a bezhlučný chod. 
Popri optimálnom viskozitnom správaní sa za chladu sa Agip HLZ vyznačuje dobrým vysokotlakovým (EP) 
správaním a veľmi dobrou protipenivou stabilitou. Úplne syntetický základový olej zabezpečuje vysokú 
termickú stabilitu a v spojení so s ním zladeným balíkom aditív sa zaručí optimálna ochrana proti opotre-
bovaniu.

Agip HLZ poskytuje nasledujúce výhody:
•  je vhodný pre hnacie nápravy s lamelovým samosvorným diferenciálom
•   je vhodný pre hnacie nápravy s EH-diferenciálom s uzávierkou
•  zmenšovanie hlučnosti v samosvorných diferenciáloch
•   zmenšovanie teploty oleja, a tým zmenšené starnutie a oxidácia oleja
•  vynikajúca strihová stabilita
•  optimálne nízko- a vysokoteplotné správanie sa
•  zmenšený obsah chlóru

MOŽNOSTI POUŽITIA

Agip HLZ je mimoriadne vhodný na mazanie všetkých rozvodoviek BMW s lamelovým samosvorným 
diferenciálom, resp. s EH diferenciálom s uzávierkou a je, medzi iným, predpísaný pre nápravy BMW Z3-
-Roadster. Aj v nápravách značiek Toyota, Mitsubishi, Nissan a Isuzu sa môžu potvrdiť pozitívne vlastnosti 
Agip HLZ, nepatrnejšie opotrebovanie a bezhlučnosť.

Agip HLZ úplne nahrádza produkt Agip BMW HLS. Pre nápravy bez diferenciálu s uzávierkou, resp. v vis-
kóznym diferenciálom s uzávierkou odporúčame použiť náš produkt Agip HLX.

tlač: 07/03číslo produktu: 0332



K
A

T
A

L
O

G
O

V
É

  
L

IS
T

Y

Agip Česká republika, s.r.o. - divize olejů
Pod Chodovem 1267/7, 149 00  Praha 4
Tel.: 224 495 294, Fax: 224 495 285
e-mail: oleje@agip.cz
www.agip.cz

strana 2 z 1
tlač: 07/03

Pri výbere produktu je potrebné dbať na predpisy výrobcov !

ŠPECIFIKÁCIE   

API GL-5 + LS
BMW BG 33
 

OCHRANA ZDRAVIA

Pri zaobchádzaní s týmto produktom je potrebné dbať na bezpečnostné opatrenia !

Likvidácia podľa Zákona o odpadoch: katalógové číslo odpadu: 13 02 06

Trieda ohrozenia vôd (WGK):   2 samozaradenie podľa VwVwS

číslo produktu: 0332

AGIP ROTRA HLZ


