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ZF-Ecofluid HV 

Óleo de transmissão SAE 80W-90 de base hidrocraqueada 

 

 

 

Descrição do produto: 

 

ZF-Ecofluid HV é um óleo de elevado desempenho de base hidrocraqueada 

desenvolvido para as transmissões automatizadas e manuais da ZF para utilização em 

condições de aplicação desafiadoras. Um pacote especial de aditivos garante 

excelentes características de lubrificação e atrito, além de economia de até 1% no 

consumo de combustível durante todo o período de uso.  

 

 

 

Aplicação: 

 

 ZF-Ecofluid HV se destaca pelo grau especialmente alto de proteção contra o 

desgaste em aplicações severas e operação em países de clima quente. 

 ZF-Ecofluid HV é um óleo para elevado grau de eficiência da transmissão; seu 

alto índice de viscosidade garante boas características em temperaturas baixas 

e proteção contra desgaste em temperaturas altas.  

 ZF-Ecofluid HV atende aos exigentes requisitos da classe de lubrificantes TE-

ML 02V, além de ser adequado a longos intervalos de troca do óleo (até 

360.000 km ou 2 anos).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vantagens: 
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 Redução dos tempos de parada 

 Redução dos custos de 

manutenção 

 

Através dos longos intervalos de troca do óleo 

devido à excelente resistência térmica e 

resistência à oxidação.  

 Redução do consumo de 

combustível de até 1,0% em 

comparação aos óleos de 

transmissão minerais 

Pela camada de lubrificação otimizada e 

baixas perdas por atrito. 

 Maior confiabilidade 

 Longo tempo de vida útil da 

transmissão 

Através do elevado grau de proteção de todos 

os componentes da transmissão, sobretudo 

das sincronizações e engrenagens. 

 Aplicação em todas as zonas 

climáticas, principalmente em 

regiões quentes 

Graças à maior viscosidade e curva 

característica da viscosidade plana.  

 Ecológico Pelos longos intervalos de troca do óleo, 

expressiva economia de combustível e menor 

emissão de CO2. 

 

 

 

 

ZF-Ecofluid HV 

Óleo de transmissão SAE 80W-90 de base hidrocraqueada 

 

Características do produto: 

 

Nº do produto   

Galão 20 l 0671.090.503 

Barril 208 l 0671.090.504 

Características (valores típicos) 

Densidade a 15 °C kg/m³ 855 

Viscosidade a 40 °C mm²/s 101 

Viscosidade a 100 °C mm²/s 15,1 

Índice de viscosidade - 157 

Viscosidade Brookfield a -26 °C mPa.s 10.400 

Ponto de fulgor (COC) °C 252 

FZG A10/16,6R/90 Estágio de falha 10 

 




