
#394 Trans Lube V-twin 30W er en gearkasseolie i superklassen.
En olie  l vådkoblinger i alle tunge Harley Davidson modeller og 
en gearkasseolie  l alle HD Sportster modeller. Fremragende  l 
alle andre motorcykel gearkasser med separat gearkasseolie.

GEAROLIE TIL SPORTSTER
Trans Lube V-twin er en semisynte-
 sk, højtydende gearkasseolie  l alle 

Harley Davidson Sportster modeller.

VÅDKOBLING I HD
Trans Lube V-twin er en højtydende 
olie  l vådkoblinger i alle tunge Har-
ley Davidson modeller. Giver op  mal 
funk  on i alle motorcykler fabrikater 
med separat gearkasseolie og våd-
kobling. Velegnet  l både originale, 
modifi cerede eller højtydende e  er-
markedskoblinger.

GEAROLIE TIL TUNG HD 
# 390 Supreme Moly SAE 80W-140
er en højtydende gearolie, der giver 
le  ere gearski   i alle tunge Harley 
Davidson modeller.
(Se produktblad # 390)

SLITAGE
Ved høje tryk eller stødbelastninger 
presses en almindelig oliefi lm væk og 
der opstår uønsket slitage.

Trans Lube V-twin indeholder det 
kra  igt frik  onsreducerende grænse-
lags smøremiddel Micron Moly®, en 
fl ydende type molybdendisulfi d som 
coater metaloverfl ader og opbyg-
ger et glat, tæt og meget kra  igt fast 
smøremiddel, der kan modståtryk op 
 l 35.000 kg / cm2 og som besky  er i 

perioder, hvor smørefi lmen er mini-
mal eller ikke eksisterende.

FORDELE
• Op  meret koblingsfrik  on
• Op  mal overførsel af moment
• Forbedret gearski  e
• Fremragende slitage besky  else
• Eliminerer pi   ngskader
• Meget høj termisk stabilitet
• Fremragende oxida  ons stabilitet. 
• Fremragende vandresistens
• Lavere olietemperatur
• Overlegen korrosionsbesky  else
• Maksimal pålidelighed
• Opbygger ikke slam og lak, der for-

ringer koblingens funk  on

ANVENDELSESOMRÅDER
Auto og motorcykel gearkasser med 
og uden våd kobling, når en tynd
og trykfast olie er e  erspørges.

SPECIFIKATION:
Harley-Davidson® V-Twin, API GL-1, GL-3, 
GL-4 

GEAROLIE SAE 30WGEAROLIE SAE 30W
TRANS LUBE HD

Grøn
30W
106 cst 
12,5 cst 
-39 °C
120
Semisynte  sk 
+243°C
0   (95°C )
0   (125°C )
0   (150°C )
1L
394 

394

Farve :
SAE :

Viskositet 40°C :
100°C :

Flydetemp :
Index :

Baseolie :
Flammepunkt :

Skumningstest I :
II :

III :
Emballage :

Art.nr :
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