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GEARSYN™ 75W-80

Ultra yüksek performanslı sentetik çok dereceli dişli yağı

Tanım

Texol Gearsyn™ 75W-80,  yüksek kaliteli baz yağlar ve son teknoloji perfor-
mans katıklarının kompozisyonundan oluşan, özellikle Avrupa pazarında 
yer alan tüm son model ticari araçların ZF intarder, senkromeçli ve manuel 
transmisyonlarında kullanılmak üzere geliştirilmiş sentetik dişli ve transmis-
yon yağıdır.

Kullanım Yeri

Texol Gearsyn™ 75W-80,  ağır hizmet şartlarında bulunan binek otomobille-
rin, hafif ve ağır hizmet ticari araçların ve iş makinelerinin diferansiyellerinde 
, diferansiyel dişli takımlarında ve transmisyonlarında; tarımda-endüstri-
de-şantiyede kullanılan hareketsiz sistemlerin tüm hipoid, spiral ve düz 
dişlilerinde kullanılabilir.

Özellikler

•Aşınma   ve  korozyona   karşı  mükemmel  korur,  ekipmanın  ömrünü 
uzatır,   bakım maliyetlerini azaltır.
•Köpük oluşumuna izin vermeyerek etkili yağlama sağlar.
•Sızdırmazlık elemanları ile mükemmel uyumu ile sızıntıları ve buna bağlı 
kirlilikleri önler.
•Soğuk çalışma koşullarında  üstün performansa sahiptir.

Performansı

API GL-4
MIL-L-21050
Volvo 97305
MAN 341 Type Z-3

GEARSYN™ 75W-90
Ultra yüksek performanslı tam sentetik çok dereceli dişli yağı
Tanım
Texol Gearsyn™ 75W-90,  çok uzun yağ değişim periyodu sağlayan, hem 
aşırı düşük hem de aşırı yüksek sıcaklıklarda vites geçişlerini kolaylaştı-
ran tam sentetik bir dişli yağıdır.
Kullanım Yeri
Texol Gearsyn™ 75W-90,  özellikle senkromejli ve senkromejsiz dişli ku-
tuları ile diferansiyellerin, Toplam Sürüş Mükemmelliği (TDL) kavramına 
göre kusursuzca çalışması prensipleri doğrultusunda geliştirilmiştir. 
Farklı tip, model ve güçteki araçların dişli kutularında rahatlıkla kullanı-
labilir.
Özellikler
•Ani yük şoklarında dahi dişlileri mükemmel korur, sistemin ömrünü 
uzatır.
•SAE 75W-90 mükemmel bir viskozite aralığı sayesinde dört mevsim 
kullanılabilir.
•Özellikle aşırı soğuk iklimlerde, sıfırın altındaki soğuk çalışma koşulla-
rında bile vites geçişlerini kolaylaştırır.
•Yüksek sıcaklıklarda oksitlenmeye karşı direncini düşürmez ve akıcılığı-
nı kaybetmez.
Performansı
API GL-4 / GL-5 
ZF TE-ML 02B / TE-ML 05B / TE-ML 12B / TE-ML 17B / TE-ML 21B 
ZF TE-ML 16F 
ZF TE-ML 19C 
ZF TE-ML 07A 
ZF TE-ML 08 
DAF Gearbox oil for ZF gearboxes 
DAF Gearbox oil for Eaton gearboxes 
Daimler MB 235.8 
MAN 341 Type E3 
MAN 3343 Type S 

DÜZ ŞANZIMAN YAĞLARI
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GEARSYN™ EP 80W-90

Yüksek performanslı çok dereceli dişli yağı

Tanım

Texol Gearsyn™ EP 80W-90,  aşırı basınç (EP) ve aşınmayı önleyici (AW) ka-
tıkların eşsiz formülü üstün kaliteli baz yağların kompozisyonundan oluşan 
yüksek performanslı bir dişli ve transmisyon yağıdır.

Kullanım Yeri

Texol Gearsyn™ EP 80W-90,  API GL-4 performans standartlarında yağlamaya 
ihtiyacı olan araçların diferansiyellerinde, diferansiyel dişli takımlarında 
ve transmisyonlarında; tarım-endüstride-şantiyede kullanılan haraketsiz 
sistemlerin tüm hipoid,spiral ve düz dişlilerinde kullanılabilir. Aynı zamanda 
büyük senkromejli ve senkromejsiz düz dişli kutularıyla, tüm aktarma sis-
temlerinde de rahatlıkla kullanılabilir.

Özellikler

•Zorlu sürüş şartlarında meydana gelebilecek aşınmaları önler.
•Etkin bir yağlama yaparak sistemi korur ve parçaların ömrünü uzatır.
•Köpük oluşumuna izin vermeyerek yağın oksitlenmesini önler.
•Sızdırmazlık malzemeleri ile mükemmel uyumu, muhtemel yağ kaçaklarını 
minimuma indirir.
 
Performansı

ZF TE-ML-05A / 07A / 12A  
ZF TE-ML-16D  
ZF TE-ML-17B  
MIL-L-2105C/D 

GEARSYN™ LS 80W-90

Yüksek performanslı çok dereceli otomotiv dişli yağı

Tanım

Texol Gearsyn™ LS 80W-90 (Limited Slip), günümüzün yüksek performanslı 
modern binek otomobilleri ile lüks arazi araçlarının kademeli diferansiyel 
sistemleri için özel olarak geliştirilmiş bir dişli yağıdır.

Kullanım Yeri

Texol Gearsyn™ LS 80W-90,  sahip olduğu geniş bir viskozite aralığı ve içerdi-
ği aşırı basınç (EP) katığı sayesinde, ağır yük altında çalışmaya maruz kalan 
dişli sistemlerinde rahatlıkla kullanılabilir. Sık sık yüksek hızlarda kullanılan 
yüksek performanslı binek ve spor otomobiller için özellikle tavsiye edilir. 
Avrupa, Amerikan ve Japon yapımı araçların kademeli diferansiyellerinde 
olduğu gibi, transmisyonlarında, hipoid diferansiyellerinde, diferansiyel dişli 
takımlarında, direksiyon kutusu ve mafsal gibi sistemlerinde de kullanılabi-
lir.

Özellikler

•Aşınmaya karşı mükemmel koruma sağlar.
•Spor kullanımdan kaynaklanan ani yük şoklarında dahi dişlileri mükemmel 
korur, sistemin ömrünü uzatır.
•Köpük oluşumuna izin vermeyerek etkili yağlama sağlar.
•Sürtünmeyi azaltarak diferansiyellerin oluşturduğu gürültüyü önler.
 
Sınıfları

SAE 90, 80W-90, 85W-90, 85W-140, 140

GEARSYN™ EP 85W-140

Yüksek performanslı çok dereceli dişli yağı

Tanım

Texol Gearsyn™ EP 85W-140,  aşırı basınç (EP) ve aşınmayı önleyici (AW) ka-
tıkların eşsiz formülü üstün kaliteli baz yağların kompozisyonundan oluşan 
yüksek performanslı bir dişli ve transmisyon yağıdır.

Kullanım Yeri

Texol Gearsyn™ EP 85W-140,  API GL-4 performans standartlarında yağlama-
ya ihtiyacı olan araçların diferansiyellerinde, diferansiyel dişli takımlarında 
ve transmisyonlarında; tarım-endüstride-şantiyede kullanılan haraketsiz 
sistemlerin tüm hipoid,spiral ve düz dişlilerinde kullanılabilir. Aynı zamanda 
büyük senkromejli ve senkromejsiz düz dişli kutularıyla, tüm aktarma sis-
temlerinde de rahatlıkla kullanılabilir.

Özellikler

•Zorlu sürüş şartlarında meydana gelebilecek aşınmaları önler.
•Etkin bir yağlama yaparak sistemi korur ve parçaların ömrünü uzatır.
•Köpük oluşumuna izin vermeyerek yağın oksitlenmesini önler.
•Sızdırmazlık malzemeleri ile mükemmel uyumu, muhtemel yağ kaçaklarını 
minimuma indirir.
 
Performansı

ZF TE-ML-05A / 07A / 12A  
ZF TE-ML-16D  
ZF TE-ML-17B  
MIL-L-2105C/D 

GEARSYN™ LS 85W-90

Yüksek performanslı çok dereceli otomotiv dişli yağı

Tanım

Texol Gearsyn™ LS 85W-90 (Limited Slip), günümüzün yüksek performanslı 
modern binek otomobilleri ile lüks arazi araçlarının kademeli diferansiyel 
sistemleri için özel olarak geliştirilmiş bir dişli yağıdır.

Kullanım Yeri

Texol Gearsyn™ LS 85W-90,  sahip olduğu geniş bir viskozite aralığı ve içerdi-
ği aşırı basınç (EP) katığı sayesinde, ağır yük altında çalışmaya maruz kalan 
dişli sistemlerinde rahatlıkla kullanılabilir. Sık sık yüksek hızlarda kullanılan 
yüksek performanslı binek ve spor otomobiller için özellikle tavsiye edilir. 
Avrupa, Amerikan ve Japon yapımı araçların kademeli diferansiyellerinde 
olduğu gibi, transmisyonlarında, hipoid diferansiyellerinde, diferansiyel dişli 
takımlarında, direksiyon kutusu ve mafsal gibi sistemlerinde de kullanılabi-
lir.

Özellikler

•Aşınmaya karşı mükemmel koruma sağlar.
•Spor kullanımdan kaynaklanan ani yük şoklarında dahi dişlileri mükemmel 
korur, sistemin ömrünü uzatır.
•Köpük oluşumuna izin vermeyerek etkili yağlama sağlar.
•Sürtünmeyi azaltarak diferansiyellerin oluşturduğu gürültüyü önler.
 
Sınıfları

SAE 90, 80W-90, 85W-90, 85W-140, 140

DÜZ ŞANZIMAN YAĞLARI DÜZ ŞANZIMAN YAĞLARI
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GEARSYN™ LS 85W-140

Yüksek performanslı çok dereceli otomotiv dişli yağı

Tanım

Texol Gearsyn™ LS 85W-140 (Limited Slip), günümüzün yüksek performanslı 
modern binek otomobilleri ile lüks arazi araçlarının kademeli diferansiyel 
sistemleri için özel olarak geliştirilmiş bir dişli yağıdır.

Kullanım Yeri

Texol Gearsyn™ LS 85W-140,  sahip olduğu geniş bir viskozite aralığı ve 
içerdiği aşırı basınç (EP) katığı sayesinde, ağır yük altında çalışmaya maruz 
kalan dişli sistemlerinde rahatlıkla kullanılabilir. Sık sık yüksek hızlarda kul-
lanılan yüksek performanslı binek ve spor otomobiller için özellikle tavsiye 
edilir. Avrupa, Amerikan ve Japon yapımı araçların kademeli diferansiyelle-
rinde olduğu gibi, transmisyonlarında, hipoid diferansiyellerinde, diferan-
siyel dişli takımlarında, direksiyon kutusu ve mafsal gibi sistemlerinde de 
kullanılabilir.

Özellikler

•Aşınmaya karşı mükemmel koruma sağlar.
•Spor kullanımdan kaynaklanan ani yük şoklarında dahi dişlileri mükemmel 
korur, sistemin ömrünü uzatır.
•Köpük oluşumuna izin vermeyerek etkili yağlama sağlar.
•Sürtünmeyi azaltarak diferansiyellerin oluşturduğu gürültüyü önler.
 
Sınıfları

SAE 90, 80W-90, 85W-90, 85W-140, 140

DÜZ ŞANZIMAN YAĞLARI

MULTISYN™ ATF II

Yüksek performanslı otomatik transmisyon yağı

Tanım

Texol Multisyn™ ATF II, hem düşük sıcaklıklarda hem de zorlu sürüş koşul-
larında vites geçişlerini kolaylaştıran ve sürüş yumuşaklığını arttıran üstün 
performanslı, tam sentetik (ATF) otomatik transmisyon yağıdır.

Kullanım Yeri

Texol Multisyn™ ATF II,  otomatik transmisyonlarda, hidrolik direksiyon kutu-
larında ve bazı düz transmisyonlarda kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Belli 
başlı Amerikan, Japon ve Avrupalı araç ve iş makinesi üreticileri tarafından 
otomatik transmisyonlarda ve DEXRON® II-E performans standardında 
otomatik transmisyon yağına ihtiyacı olan tüm sistemlerde kullanılması için 
tavsiye edilir.

Özellikler

•Hem düşük sıcaklıklarda hem de zorlu sürüş koşullarında vites geçişlerini 
kolaylaştırır.
•Etkin bir yağlama yaparak sistemi korur ve parçaların ömrünü uzatır.
•Sızdırmazlık malzemeleri ile mükemmel uyumu, muhtemel yağ kaçaklarını 
minimuma indirir.
•Sudan ayrılma karakteri mükemmeldir.
 
Performansı

MULTISYN™ ATF TYPE A

Üstün performanslı otomatik transmisyon yağı

Tanım

Texol Multisyn™ ATF TYPE A, pek çok araç üretici firmanın taleplerine yönelik 
olarak sentetik baz yağlar ve son teknoloji katıkların kullanımı ile üretilen 
üstün nitelikli sentetik otomatik şanzıman yağıdır.

Kullanım Yeri

Texol Multisyn™ ATF TYPE A,  karşıladığı DEXRON® III G/H ve ®, MERCON® V ile 
DEXRON® III ve Mercon’u karşılayan konvensiyonel ATF ürünlerine göre çok 
daha fazla sayıda araçta güvenle kullanılabilir
  
Özellikler

•Mükemmel termo oksitlenme stabilitesi, aşınma önleme özelliği ve kim-
yasal bozunmaya karşı gösterdiği direnç ile yağın ve şanzımanın ömrünü 
uzatır. 
•Üstün titreme önleme kabiliyeti, tork kapasitesi, sürtünme önleme özel-
likleri ve düşük sıcaklıklarda gösterdiği mükemmel performans ile en zorlu 
şartlarda dahi yumuşak vites geçişleri sağlar, sürüş kolaylığı elde edilmesine 
katkıda bulunur.
 
Performansı

Aishin Warner T-III
Allison C-4 
Caterpillar TO-2 
Ford Mercon 

OTOMATİK ŞANZIMAN YAĞLARI


