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#395 Super Trans Arc  c er en fuldsynte  sk Super High perfor-
mance gearolie  l konvertere, gearkasser, hydraulik, hydrostat og 
aksler med vådbremser. Overgår Caterpillar TO-4M med et ydel-
sesniveau langt over maskinproducentens anbefalinger. Fremra-
gende i dobbeltkobling gearkasser  l biler type DSG mf.

HIGH PERFORMANCE
Super Trans Arc  c er en fuldsynte  sk 
transmissionsolie af højeste kvalitet. 
Forbedrer transmissioners eff ek  vitet 
og holder dem i ny stand over  d og 
overs  ger de højeste specifi ka  ons-
krav fra bl.a. Caterpillar.

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

Super Trans Ar  c 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.

ØGET VIRKNINGSGRAD
Super Trans overfører drejningsmo-
ment med ultralav frik  on, skum-
ningsresistens og stabilitet, hvilket 
øger funk  onaliteten og reducerer 
olietemperatur ved hård dri  . Fakto-
rer som giver lavere energiforbrug og 
øget holdbarhed.

OLIESKIFT
Over  d opstår belægninger, pakning-
er og o-ringe bliver hårde, og olietryk-
ket forringes. derfor anbefales brugen 
af # 408 Gear Flush og # 417 Packings 
recond som vil eliminere disse fakto-
rer.

FORDELE
• Højere virkningsgrad
• Reduceret dieselforbrug
• Meget høj skumningsresistens
• Lavere olietemperatur i hård dri  
• Kra  ig slitagebesky  else
• Forlængede olieintervaller
• Fremragende funk  on i kulde
• Højt viskositetsindeks
• Høj oxida  onsstabilitet
• Meget høj termisk stabilitet
• Kompa  bel med alle materialer 
• Vedligeholder pakdåser og o-

ringe

OVERHOLDER / OVERSTIGER
API GL-1, GL-3; Caterpillar TO-4M Arc  c, 
TO-4; Allison C-4, TES 439; Komatsu Micro-
Clutch, KES 07.802, KES 07.868.1; Tremec 
TTC; Terex Construc  on Equipment; Vick-
ers M2950S, 35VQ25.

OBS! IKKE specifi ceret men fremra-
gende funk  on i DSG gear mf.
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