
 

Descrição do produto 

Os Multigear são lubrificantes de transmissão total de 

desempenho ultra elevado. São adequados para as 

aplicações API GL 4 e API GL 5. 

 

Estes lubrificantes de tecnologia avançada são 

desenvolvidos com óleos minerais de base de qualidade 

superior com fórmula de aditivos de vanguarda, estando 

disponíveis em graus de viscosidade SAE 80W-90 e  

80W-140. 

Vantagens para o cliente 

• As características de fricção especialmente sintonizadas 

optimizam a utilização em sistemas de transmissão 

manual sincronizada e transmissões finais, 

racionalizando inventários e poupando tempo e dinheiro. 

• A tecnologia avançada prolonga os intervalos de 

drenagem em relação aos óleos de transmissão mineral 

padrão 

• A excelente estabilidade ao cisalhamento assegura a 

retenção do líquido de viscosidade ao longo da vida útil 

do lubrificante 

• A muito boa fluidez a baixas temperaturas maximiza a 

protecção contra o desgaste durante os arranques a frio 

• A estabilidade de oxidação a altas temperaturas evita o 

espessamento do óleo, optimizando a protecção do 

sistema 

• Compatível com uma vasta gama de materiais 

elastómeros, evitando a fuga de líquidos 

• A protecção contra a ferrugem e corrosão de elevado 

desempenho aumenta a vida útil do sistema 

• A supressão robusta da espuma optimiza o desempenho 

de lubrificação 

 

 

• Drenagem prolongada  em relação a óleos minerais 
padrão 

• Estabilidade de longa duração à oxidação e ao 
cisalhamento 

• Protecção máxima do sistema 

Os padrões específicos seleccionados incluem: 

API GL-4, GL-5, MT-1 DAF 

Daimler MAN 

NATO Scania 

ZF ZF Lenksysteme 
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Aplicações 

• Os Multigear foram projectados para serem utilizados 

em transmissões manuais de automóveis que 

necessitam de um líquido com classificação API GL-4 

ou GL-5 e para eixos motores hipóides que 

necessitam de um óleo de EP que cumpra as 

classificações API GL-5 ou MT-1. Cumpre os 

requisitos de SAE J2360 (anteriormente                          

MIL-PRF-2105E) 

• A estabilidade térmica de elevado desempenho faz 

com que os Multigear sejam adequados para serem 

utilizados em aplicações com temperaturas de 

funcionamento mais elevadas em relação à utilização 

de óleos de engrenagens minerais convencionais. 

Proporciona ainda intervalos de serviço prolongados, 

normalmente 75% mais longos do que óleos de 

engrenagens minerais convencionais. (O intervalo de 

serviço preciso varia em função da aplicação e 

gravidade do serviço – consulte a documentação do 

fabricante para mais detalhes) 

• Os Multigear não são recomendados para serem 

utilizados em transmissões ZF instaladas com 

intarders (inclui alguns modelos de construtores tais 

como DAF e MAN). Para estas excepções, utilize um 

líquido aprovado como o Multigear MTF 75W-80 

Aprovações e desempenho 

Desempenho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grau de viscosidade SAE 80W-90 80W-140 

• API GL-4 Cumpre os requisitos Cumpre os requisitos 

• API GL-5 Cumpre os requisitos Cumpre os requisitos 

• API MT-1 Cumpre os requisitos Cumpre os requisitos 

• DAF Óleo para caixas de velocidades Eaton Cumpre os requisitos - 

• DAF Óleo para caixas de velocidades ZF Aprovado 
1
 - 

• DAF Eixo traseiro sem redutor de cubo Cumpre os requisitos 
2,4

 Cumpre os requisitos 
2,5

 

• DAF Eixo traseiro com redutor de cubo Cumpre os requisitos 
3,4

 Cumpre os requisitos 
3,5

 

• Daimler MB 235.0 Adequado para aplicação - 

• MAN 341 Tipo E2 Aprovado - 

• MAN 3343 Tipo M Aprovado - 

• NATO 0-226 Cumpre os requisitos - 

• NATO 0-228 - Cumpre os requisitos 
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Grau de viscosidade SAE 80W-90 80W-140 

• Scania STO 1:0 Aprovado 
6
 Aprovado 

7
 

• ZF TE-ML 02B Aprovado - 

• ZF TE-ML 05A Aprovado Cumpre os requisitos 

• ZF TE-ML 07A Aprovado 
8,9

 Aprovado 
8,9

 

• ZF Lenksysteme TE-ML 08 Aprovado 
8
 Aprovado8 

• ZF TE-ML 12E Aprovado - 

• ZF TE-ML 16B Aprovado - 

• ZF TE-ML 16D - Cumpre os requisitos 

• ZF TE-ML 17B Aprovado - 

• ZF TE-ML 19B Aprovado - 

• ZF TE-ML 21A Aprovado Cumpre os requisitos 

1
 Caixas de velocidades ZF sem intarder, intervalo de mudanças padrão. 

2
 Excepto para depósito inferior de tipo 1355. 

3
 Excepto para tipo 1356. 

4 
Para temperaturas externas entre os -30°C a +40°C; intervalo de mudanças padrão. 

5
 Para temperaturas externas entre os -30°C a +50ºC; intervalo de mudanças padrão. 

6
 Para utilização em caixas de velocidades manuais em que a temperatura externa se encontra entre os -15°C e +20°C. 

7
 Para utilização em caixas de velocidades manuais em que a temperatura exterior está compreendida entre os -10°C e +30°C, e para engrenagens de  

   eixo e engrenagens de redução de cubo em que a temperatura externa se encontra entre os -30°C e >+30°C. 
8
 Os produtos que cumprem os requisitos necessários para esta especificação são aprovados sem listagem. 

9 
Para temperaturas exteriores superiores a -26°C. 
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Dados típicos 

Teste Métodos de teste Resultados 

Grau de viscosidade SAE  80W-90 80W-140 

Número do produto  32950.1 33231.1 

Viscosidade, cinemática,100ºC, mm²/s ASTM D445 14.0 24.9 

Viscosidade, cinemática,40ºC, mm²/s ASTM D445 133 216 

Viscosidade, Brookfield, -26ºC, mPa.s ASTM D2983 130,000 120,000 

Índice de viscosidade  ASTM D2270 103 146 

Densidade, 15ºC, kg/l ASTM D4052 0.898 0.905 

Ponto de inflamação COC, °C ASTM D92 210 204 

Ponto de fluxão, °C ASTM D97 -30 -36 

Corrosão de cobre, 3h, 121°C  ASTM D130 1a 1a 

Teste de desgaste de engrenagem 

FZG A/8.3/90 

    Falha de estágio de carga CEC L7A95 >12 >12 

A informação fornecida nos dados habituais não constitui uma especificação. Trata-se antes de uma indicação com base na actual produção, podendo  
ser afectada por tolerâncias de produção aceitáveis. Reservamo-nos o direito de proceder a alterações. Esta informação anula todas as edições e 
informações anteriores. 

Limitação da Responsabilidade A Chevron não é responsável por qualquer perda ou dano sofrido em resultado da utilização deste produto em qualquer 
aplicação que não a especificamente indicada em qualquer Ficha Informativa do Produto. 
Saúde, segurança, armazenamento e ambiente Com base na informação actualmente disponível, este produto não deverá provocar efeitos adversos na 
saúde quando utilizado para a aplicação prevista e em conformidade com as recomendações fornecidas na Ficha de Segurança. As Fichas de Segurança 
podem ser consultadas, a pedido, através do seu ponto de vendas local ou através da Internet. Este produto não deve ser utilizado para fins que não os 
previstos. Quando eliminar o produto usado, tenha atenção para proteger o ambiente e cumprir com a legislação local. 

 


