
#396 Super Trans er en synte  sk Super High Performance gearo-
lie  l ekstreme tryk, maksimal besky  else og op  meret ydeevne 
i konvertere, gearkasser, diff eren  aler, aksler med vådbremser, 
hydrostater og hydraulik. En transmissionsolie med et ydelsesni-
veau langt over maskinproducenternes anbefalinger.

HIGH PERFORMANCE
Super Trans er en semisynte  sk 
gearolie af højeste kvalitet. Forbe-
drer transmissioners funk  onalitet 
og holder dem som nye over  d og 
overs  ger ydelseskravene fra bl.a. 
Caterpillar.

SLITAGE
Ved høje tryk eller stødbelastninger 
presses en almindelig oliefi lm o  e 
væk og der kan opstå uønsket sli-
tage. 

Super Trans indeholder det kra  igt 
frik  onsreducerende grænselags 
smøremiddel Micron Moly®, en 
fl ydende type synte  seret molyb-
dendisulfi d som coater metalfl ader 
og opbygger et glat, tæt og meget 
kra  igt fastsmøremiddel, der kan 
modståtryk op  l 35.000 kg / cm2 
og som besky  er i perioder, hvor 
smørefi lmen er minimal 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  . Fak-
torer som giver lavere energiforbrug 
og øget holdbarhed.

OLIESKIFT
Over  d opstår belægninger, pak-
ninger og o-ringe bliver hårde, og 
olietrykket forringes. Derfor anbe-
fales brugen af #408 Gear Flush og 
#417 Packingsrecond som vil elimi-
nere disse faktorer.

FORDELE
• Højere virkningsgrad
• Reduceret dieselforbrug
• Ultralav frik  on
• Høj skumningsresistens
• Lavere arbejdstemperatur
• Høj trykfasthed & slitagebeskyt-

telse
• Forlængede olieintervaller
• Fremragende kuldeegenskaber
• Højt viskositetsindex
• Reducerer vibra  oner og støj i 

vådbremser 
• Oxida  onsstabil
• Meget høj termiskstabilitet
• Kompa  bel med alle materialer
• Vedligeholder pakdåser m.m og 

forhindrer olielækage

OVERHOLDER / OVERSTIGER
API GL-1, GL-3, (GL-4) Caterpillar 
T0-4, Allison C-4, Komatsu KES 07.802, 
ZF TE-ML 03 Powershi   Trans, Eaton-Ro-
adranger Translube, Meritor Trans Lube og 
Sperry Vickers M2950S.

TRANSMISSIONSOLIETRANSMISSIONSOLIE

Grøn
10W / 30W / 50W 
36 / 106 / 218 Cst
6,5 / 12,5 / 19,7 Cst
-42°C
120 / 110 / 110
Fuldsynte  sk PAO
+218°C - +266°C 
0   
0   (95°C )
0   (125°C )
0   (150°C )
208L, 20L, 4L, 1L
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Farve :
SAE :

Viskositet 40°C :
100°C :

Flydetemp :
Index :

Baseolie :
Flammepunkt :

Skumningstest I :
II :

III :
IV : 

Emballage :
Art.nr :
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