
Syntetický polyalfaolefinový p evodový olej pro pr myslové použití, vyrobený speciální 
technologií s moderním pe liv  vyváženým systémem aditiv. Neobsahuje nežádoucí 
slou eniny, které se asto nacházejí v ropných olejích. Je koncipován tak, aby 
v extrémních podmínkách zajiš oval maximální ochranu p i nejvyšší životnosti oleje. 
TIGROL GEAR PAO 320 p ináší tyto výhody: 
Mimo ádnou zát žovou únosnost za vysokých i nízkých teplot, kdy p i vysokém 
m rném tlaku a rázovém namáhání z stává zachován stabilní mazací film. 
Excelentní stabilitu proti stárnutí, oxidaci a tak i opot ebení za ízení. 
Minimální p nivost, výbornou tekutost s velmi nízkou závislost viskozity na teplot . 
Chová se neutráln  v i oceli, barevným kov m, elastomer m a vnit ním lak m.

TIGROL GEAR PAO 320 se nejlépe osv d uje ve vysoce výkonných p evodovkách s 
maximálním to ivým momentem i s vysokým kluzným podílem. Je doporu ován pro 
uzav ené p evody v etn  elních, šroubových a kuželových s ocelovými zuby, zvlášt  
pro aplikace, u kterých hrozí opot ebení - micropitting,  jako jsou mimo ádn  vysoce 
zatížené p evody s povrchov  vytvrzenými zuby.  Oleje lze rovn ž s výhodou použít v 
p evodových aplikacích provozovaných za extrémn  nízkých a vysokých teplot.

DIN 51517, ást 3 CLP 
NF-ISO 6743-6 kategorie CKD 
AISI 224 
CINCINNATI MILACRON 
AGMA 9005-E02 
DAVID BROWN 
FLENDER 
USINOR FT 161 
MÜLLER WEINGARTEN
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Hustota p i 15 °C,  kg/m3 
Viskozita, mm2/s  
     p i 40°C 
     p i 100°C 
Viskozitní index 
Bod vzplanutí °C 
Bod tuhnutí °C 
Stupe  síly opot ebení FZG 
 

íslo kyselosti mgKOH/g 
Viskozitní t ída 

GEAR PAO 320


