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Shell Transmission MB 75W-90 
 
 
 
SPECIALE SYNTHETISCHE OLIE VOOR MERCEDES-BENZ ACHTERASSEN 
 
 
 
• lange verversingstermijnen 
• zeer goed bestand tegen hoge temperatuur 
• goede bescherming tegen corrosieve en mechani-

sche slijtage 
 
 
TOEPASSING 
 
Aangedreven assen in Mercedes-Benz bedrijfswa-
gens. Kan ook worden toegepast in andere over-
brengingen waar een product met de omschrijving 
API GL5 wordt gevraagd. 
 
 
EIGENSCHAPPEN 
 
Shell Transmission MB 75W-90 biedt een 
uitstekende bescherming tegen pitting en slijtage aan 
zwaarbelaste tandwielen en lagers. Het product is 
betrekkelijk ongevoelig voor 
temperatuurschommelingen waardoor de smering bij 
zowel lage als hoge temperatuur is gewaarborgd. 

Door de hoge weerstand tegen veroudering treedt 
indikking en oxidatie nauwelijks op waardoor lange 
verversingstermijnen mogelijk zijn. 
 
 
SAMENSTELLING 
 
Shell Transmission MB 75W-90 is samengesteld uit 
een combinatie van synthetische basisvloeistoffen en 
een op de toepassing afgestemd pakket additieven. 
 
 
SPECIFICATIES 
 
Shell Transmission MB 75W-90 voldoet aan de vol-
gende specificaties: 
 
API GL-5 
DC Blatt 235.8 
MIL-PRF-2105E 

 
 
ANALYSECIJFERS 
 
SAE getal, - SAE J306 75W-90 
viscositeit bij 40 °C, mm2/s ISO 3104 118 
viscositeit bij 100 °C, mm2/s ISO 3104 17,1 
viscositeitsindex - ISO 2909 158 
dichtheid bij 15 °C, kg/m3 ISO 12185 867 
pourpoint, °C ISO 3016 -48 
vlampunt (Cleveland, oc), °C ISO 2592 215 
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De in dit document vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van Shell producten. Hoewel 
deze tekst met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt de samensteller geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst, 
met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt 
geadviseerd de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. 

 

OPMERKINGEN 
 
Voor verversingstermijnen zijn de aanwijzingen van 
de voertuigfabrikant maatgevend. 
Shell Transmission MB 75W-90 is een speciaal pro-
duct met een beperkte toepassing. Voor een meer 
brede inzet in verschillende merken apparatuur advi-
seren wij het gebruik van Shell Spirax ASX 75W-80. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


