
TRANSWAY WB
Olej przekładniowy (HTF) do maszyn roboczych wyposażonych w
mokre hamulce

Opis produktu

TRANSWAY WB to pólsyntetyczny olej przekladniowy typu UTTO (Universal Tractor Transmission Oil -
uniwersalny olej przekladniowy do traktorów, maszyn rolniczych i maszyn do robót ziemnych).

Obszar stosowania

TRANSWAY WB jest zalecany do maszyn przetwórczych z hamulcami pracujacymi w kapieli olejowej, znanymi
równiez jako hamulce mokre. Mozna go stosowac równiez w poddawanych duzym obciazeniom maszynach
przetwórczych i ciagnikach z ukladami hydraulicznym i napedowym z hamulcami mokrymi.

Cechy charakterystyczne i zalety

Bardzo skutecznie chroni przed korozja oraz zapewnia odpornosc oleju na wysokie temperatury wystepujace
podczas hamowania. Zastosowane technologie zapewniaja bardzo duza odpornosc na scinanie w warunkach
duzego obciazenia. Dobre wlasciwosci rozruchu silnika zimnego zapewniaja skuteczna ochrone silnika i
ograniczenie zuzycia nawet w niskich temperaturach. Przyczynia sie do znacznego obnizenia poziomu
niepozadanego halasu generowanego przez hamulce (wydawanego przez nie pisku). Doskonale wlasciwosci
ochronne i czyszczace przyczyniaja sie do zwiekszenia trwalosci napedów i hamulców.

Próby i zatwierdzenia

Specyfikacje:  API GL-4

Data poprawek  06-lut-2015

Zatwierdzenia:  Volvo Transmission Oil 97303: 039 (WB101)
Spełnia wymagania:  Allison C-4, CAT TO-2, CASE MS 1207/1209/1210, CNH
MAT3505/MAT3509/MAT3525/MAT3540, Fendt, FNHA-2-C-200.00/201.00, Ford
ESN-M2C86-B/-M2C86-C/-M2C134-D, JDM J20C/J20D, Kubota UDT Fluid, MF CMF
M1135/M1141/M1143/M1145, ZF TE-ML 03E/05F/06K/17E/21F
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Postępowanie ze środkami oraz ich przechowywanie

Unikac kontaktu ze skóra. W przypadku kontaktu ze skóra dokladnie przemyc ja woda mydlana. Usuwac zuzyty
olej w punkcie recyklingu lub równowaznym. Karty charakterystyki są dostępne na stronie
www.statoillubricants.com i dostarczane na żądanie.



Dane charakterystyczne

Charakterystyka Wartość Jednostki Metoda

Wynik symulacji rozruchu silnika
zimnego (CCS) w temperaturze
-20°C

3170 mPas ASTM D 5293

Wynik symulacji rozruchu silnika
zimnego (CCS) w temperaturze
-25°C

5900 mPas ASTM D 5293

Gęstość w temperaturze 15°C 879 kg/m³ ISO 12185
Temperatura zapłonu zmierzona
metodą otwartego naczynia
(COC)

214 °C ISO 2592

temperatura krzepnięcia -45 °C ISO 3016
TBN 9.2 mg KOH/g ASTM D 2896
Lepkość w temperaturze 40°C 54.7 mm²/s ISO 3104
Lepkość w temperaturze 100°C 9.4 mm²/s ISO 3104

Data poprawek  06-lut-2015

Wskaźnik lepkości 156 - ISO 2909

Statoil Fuel & Retail Lubricants Sweden AB, 118 88 Stockholm, Sweden, www.statoillubricants.com


