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MOL Hykomol K 85W-140 je vícestupňový automobilový převodový olej, vyrobený ze základových olejů, které 
byly připraveny pomocí moderních procesů rafinace ropy, za použití přísad s kombinovaným účinkem a vysokou 
provozní viskozitou. 

Použití 
Diferenciály užitkových vozidel 

Diferenciály a rozvodovky průmyslových a stavebních strojů 

Hypoidní převody 

Diferenciály osobních vozů a lehkých užitkových vozidel 

Řídící jednotky 

Nápravy a koncové převody 

Valivá ložiska mazaná olejem  

Vlastnosti a výhody 

Vynikající zatížitelnostil Nedochází k narušení mazacího filmu ani při nárazovém zatížení, 
 chrání proti zadření 

Vysoce účinný systém EP aditiv  Vynikající ochrana proti opotřebení i u převodů vystavených extrémně 

 velkým zatížením 

Nízká tendence k pěnění Souvislý, stabilní mazací film i při vysokých otáčkách 

Vynikající ochrana proti korozi Dlouhá životnost převodů a nižší náklady na údržbu 

Vynikající oxidační stabilita Umožňuje aplikaci s dlouhým výměnným intervalem 

Specifikace a schválení 

 Viskozitní třída: SAE 85W-140 
API GL-5 

 MIL-L-2105D 
 ZF TE ML-12E 

Vlastnosti,  

Vlastnosti Typické hodnoty 

Hustota při 15°C [g/cm3] 0,907 

Kinematická viskozita při 40 °C [mm2/s] 390 

Kinematická viskozita při 100 °C [mm2/s] 26,4 

Viskozitní index 90 

Bod tekutosti [°C] -15 

Bod vzplanutí v otevřeném kelímku (Cleveland ) [°C] 230 

Vlastnosti v tabulce jsou typické hodnoty produktu a nepředstavují specifikaci. 
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Pokyny pro manipulaci a skladování 

Skladujte v originálních obalech na suchých a dobře větraných místech. Chraňte před přímým ohněm a jinými 
zdroji zapálení a před přímým slunečním zářením. 
Během transportu, skladování a užívání produktu dodržujte pracovně - bezpečnostní pokyny a ekologická pravidla 
vztahující se k ropným produktům. 
Pro podrobnější informace si vyžádejte bezpečnostní list produktu. 
Převodové oleje jsou komplexně formulované výrobky a jejich dodatečná aditivace je nežádoucí a může způsobit 
nepředvídatelné problémy. V takovém případě výrobce ani prodejce nenesou zodpovědnost za vzniklé škody. 
V původním obalu při dodržení skladovacích podmínek: 60 měsíců 
Doporučená teplota skladování: max. 40°C 
 

Informace pro objednání 

Kód nomenklatury 27101987 

SAP kód a balení: 
13006385 MOL Hykomol K 85W-140  50KG 60 l ocelový sud 
13006383 MOL Hykomol K 85W-140  180KG 216,5 ocelový sud 
13006733 MOL Hykomol K 85W-140  860KG 1000 l kontejner 

Emailové objednávky: objednavky-oleje@molcesko.cz 

Telefon pro objednání: +420 241 080 842, 843 (mezi 07-16 h v pracovních dnech) 
 

 

 

 

 























 

 

Advokátní kancelář 
Na Florenci 2116/15 

110 00 Praha 1 – Nové Město  

 

Veřejná zakázka: “Dodávky kapalných maziv pro motorová vozidla – část 1“ 

Evidenční číslo: Z2018-033628 

Zadavatel: Dopravní podnik hl.m.Prahy  

  

Vážení, 

 

společnost MOL Česká republika s.r.o. dne 25.1.2019 obdržela výzvu k objasnění nejasností  

nabídky, na kterou tímto reaguje:  

 

Další požadavky zadávací dokumentace 

Pro MOL Dynamic Global Diesel 10W-40 předkládáme přesný hypertextový odkaz na oficiální 

webové stránky společnosti Cumnis, na nichž se nachází informace o splnění normy CES 

20081 a to po předchozím přihlášení vlastníka strojní techniky Cumnis.  

https://quickserve.cummins.com/info/qsol/news/oil_registration.html 

Dále v příloze posíláme oficiální e-mailové potvrzení společnosti Cumnis, které dokládá 

potřebné schválení a splnění normy CES 20081. Přikládáme také český překlad e-mailové 

komunikace.  

 

Pro MOL Hykomol K 85W-140 předkládáme aktualizovaný technický list výrobce produktu, ze 

kterého je patrné, že produkt plní normu ZF TE-ML 12E.   

 

V Praze dne 30.1.2019 

 

 

MOL Česká republika s.r.o.  
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