SUPER TRANS
TRANSMISSIONSOLIE
#396 Super Trans er en high performance, semisynte sk transmissionsolie med en avanceret addi vteknologi. Udviklet l
konvertrer, gearkasser, diﬀeren aler, hydrostater, hydraulik og
aksler med vådbremser.
HØJ KVALITET
Super Trans er baseret på semisynteskebaseolier af højeste kvalitet.
Udviklet l at overs ge de højeste
krav l speciﬁka oner fra ﬂere producenter som f.eks. Caterpillar.

FORHINDRER OLIELÆKAGE
Super Trans vedligeholder
og genskaber virkningen i O-ringe
og pakdåser i hele systemet, hvilket
minimerer ind- og udvendig
olielækage og således reducerer
Super Trans forbedre virkningsgraden- omkostninger l uønskede og o e
i transmissioner og holder disse som dyre repara oner.
nye i lange perioder.
FORDELE:
• Giver højere virkningsgrad
LÆNGERE LEVETID
• Lavere arbejdstemperatur
Eksklusive baseolier, addi ver og
• Forlænger ski eintervaller 100 %
patenterede frik onsmodiﬁkatorer
• Fremragende kulde egenskaber
forlænger leve den, olieintervaller
og giver sam dig en overlegen sænk- • Fremragende slidtagebesky else
ning af dri stemperturen i f.eks
• Højt viskositetsindex
konvertere.
• Skumningsresistent
• Reducerer vibra oner og støj i
VED BELASTNING
vådbremser.
Ved høj ryk eller stødbelastninger• Oxida onsstabil
presses en normal olieﬁlm væk og
• Resistens mod termisk nedbrydslidtage opstår hvis ikke der foreﬁndes
ning
en tyndﬁlm af faste smøremidler mel• Kompa bel med alle materialer
lem metalﬂaderne.
• Vedligeholder gummimateriale
Super Trans indeholder en række
og forhindrer olielækage
frik onsreducerende addi ver der

opbygger en glat smøreﬁlm af faste
emner på alle metaloverﬂader. Smøreﬁlmen modstår tryk på op l 35
ton/cm2 og besky er drev og lejer i
perioder hvor der er lidt eller ingen
olie tilstede i applika onen.

OVERHOLDER/OVERSTIGER:
API GL-1, GL-3, Caterpillar T0-4,
Allison C-4, Komatsu KES 07.802, ZF
TE-ML 03 Oﬀ Highway Powershi
Transmissions, Eaton-Roadranger
Transmission Lube, Meritor Trans
Lube og Sperry Vickers M2950S.
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FARVE :
SAE :
VISKOSITET 40°C :
100°C :
VISKOSITETSINDEX :
FLAMMEPUNKT :
FLYDETEMP :
SKUMTEST I :
II :
III :
EMBALLAGE :
ART :

Grøn
10W, 30W, 50W
36, 100, 210 cst
6,5-19,7 cst
120-110
+218°C - +266°C
-42°C
0
0
0
208, 20, 4 ltr
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