Statoil TransWay AC*
Zastosowanie

Charakterystyka

Oleje TransWay AC mo na
stosowa jako oleje przekładniowe
do ró nego typu maszyn
roboczych w kombinacjach
z mokrymi hamulcami.
Przeznaczone s do stosowania
w ci kim sprz cie jezdnym, gdzie
płynowi transmisyjnemu stawia si
wymagania stawiane przez
specyfikacj Caterpillar TO-4.
Zalecane s tak e do stosowania
w układach hydraulicznych.

Oleje przekładniowo hydrauliczne TransWay AC produkowane s z wysokiej jako ci
mineralnych olejów bazowych i odpowiednio dobranego pakietu dodatków
uszlachetniaj cych. Zawieraj dodatki: przeciwzu yciowe, antyutleniaj ce oraz
zapewniaj ce bardzo dobr ochron przed rdzewieniem, korozj i pienieniem. Nie
zawieraj wiskozatorów. Zabezpieczaj przed powstawaniem w erów rysowaniem
powierzchni z bów przekładni przy du ych pr dko ciach i wysokim momencie
obrotowym. Oleje TransWay AC zapewniaj doskonał ochron cz ci pracuj cych
i długi okres pracy.
Oleje TransWay AC zapewniaj maksymaln ochron przekładni i ło ysk w długim
okresie eksploatowania. Zawieraj odpowiednio dobrany pakiet dodatków,
zapewniaj cy bardzo dobre własno ci u ytkowe oleju, a szczególnie wła ciwo ci:
przeciwzu yciowe - przeciwdziałaj ce zespawaniu i nadmiernemu zu yciu
powierzchni tarcia w czasie smarowania, chroni przed powstawaniem w erów
i rysowaniem powierzchni z bów przekładni przy du ych pr dko ciach i wysokim
momencie obrotowym,
antyutleniaj ce - zapewniaj ce długi okres pracy oleju,
antykorozyjne i przeciwrdzewne - zabezpieczaj ce powierzchnie metalowe
b d ce w kontakcie z olejem przed atakiem korozyjnych produktów kwa nych,
zanieczyszcze oleju smarowego powstałych w procesie utleniania bazy olejowej,
przeciwpienne - zapobiegaj ce tworzeniu si piany powoduj cej przerwy
w dopływie oleju.

Zalety
Oleje TransWay AC zapewniaj
długi czas pracy współpracuj cych
cz ci oraz cich prac
hamulców.

Typowe parametry
Metody

Jednostki

Warto ci

Warto ci

Warto ci

50
30
10W
SAE
903
890
879
kg/m³
ASTM D 4052
G sto w 15°C
202
82
30.6
mm²/s
ASTM D 445
Lepko w 40°C
17.7
10.2
5.4
mm²/s
ASTM D 445
Lepko w 100°C
38000
mPas
ASTM D 2983
Lepko Brookfielda w -15°C
48000
45000
mPas
ASTM D 2983
Lepko Brookfielda w -35°C
95
105
111
ASTM D 2270
Wska nik lepko ci
-21
-27
-33
°C
ASTM D 97
Temperatura płyni cia
230
235
210
°C
ASTM D 92
Temperatura zapłonu
Podane warto ci s warto ciami typowymi. Podawane w atestach laboratoryjnych warto ci mog si nieznacznie ró ni od warto ci
przedstawionych powy ej w granicach okre lonych normami.

-

Sposób post powania z produktem
Chroni skór przed kontaktem z olejem wie ym i przepracowanym.
Przemy dokładnie wod z mydłem po kontakcie ze skór .
Unika wdychania oparów oleju.
Unika u ywania zaolejonej odzie y.
Chroni rodowisko – przestrzega przepisów dotycz cych likwidowania przepracowanych olejów.

Testy i aprobaty
10W: API CF. Poziom jako ci: Cat TO-4, Allison C-4, ZF TE-ML 03, API MT-1, Komatsu test mikrosprz gieł.
30: API CF. Poziom jako ci: Cat TO-4, Allison C-4, ZF TE-ML 01/03, API MT-1, Komatsu test mikrosprz gieł.
50: API CF. Poziom jako ci: Cat TO-4, Allison C-4, API MT-1, Komatsu test mikrosprz gieł.
Dalsze informacje:
Adres
Tel/fax
Statoil Poland Sp. z oo.
fax
31-476 Kraków, Lubla ska 38.
Statoil Poland zastrzega sobie prawo do zmian przedstawionych informacji.

+48 12 415 7000
+48 12 415 7100

