Statoil TransWay DX II
Zastosowanie

Charakterystyka

Olej TransWay DX II przeznaczony jest do przekładni
automatycznych (ATF) i serwomechanizmów do układu
kierowniczego. Olej TransWay DX II jest odpowiedni do stosowania
w samochodach osobowych, ci arowych, autobusach,
urz dzeniach budowlanych i przemy le. Jest zalecany do
samochodowych skrzy biegów, przekładni kierowniczych, układów
hydraulicznych.

Olej przekładniowy TransWay DX II
produkowany jest z wysokiej jako ci
mineralnych olejów bazowych i odpowiednio
dobranego pakietu dodatków
uszlachetniaj cych i czerwonego barwnika.
Zabezpiecza przed powstawaniem w erów
oraz rysowaniem powierzchni z bów
przekładni przy du ych pr dko ciach
i wysokim momencie obrotowym. Olej
TransWay DX II zapewnia doskonał ochron
cz ci pracuj cych i długi okres pracy.

Zalety
Zapewnia płynn zmian biegów przy zmiennych temperaturach,
mo na go stosowa przy wydłu onych okresach mi dzy wymianami
i jest delikatny dla uszczelek.
Typowe parametry

G sto 15°C
Lepko w 40°C
Lepko w 100°C
Lepko Brookfielda w –40°C
Wska nik lepko ci
Temperatura płyni cia
Temperatura zapłonu COC

Metody
ASTM D 4052
ASTM D 445
ASTM D 445
ASTM D 2983
ASTM D 2270
ASTM D 97
ASTM D 92

Jednostki
kg/m³
mm²/s
mm²/s
mPas
°C
°C

Warto ci
867
36.4
7,3
<50000
170
-45
200

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
GM Dexron II D, Voith G 607, ZF TE-ML 02/03/04/14.
Performance level: Voith ATF, Denison HF-0, Allison C-4
Dalsze informacje:
Adres
Tel/fax +48 12 415 7000
Statoil Poland Sp. z oo.
fax
+48 12 415 7100
31-476 Kraków, Lubla ska 38.
Statoil Poland zastrzega sobie prawo do zmian przedstawionych informacji.

