Powershift Transmission Oil
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696
Transmissionsolja
Power Shift
Ett starkt yttre och ett starkt inre –
styrka har fått en ny definition
• För transmissioner, hydraulik, oljesmorda bromsar, kraftuttag och slutväxlar
• Ger en kraftigt förbättrad verkningsgrad,
- vilket du vill - ta ut mer eller spar bränsle
• Exceptionell stabilitet vid låg temperatur och eliminerar nästan varmkörning vid kallstart
• Maximalt kopplingstryck vid värme, tunga laster,
branta backar t.o.m. allt samtidigt
• Överträffar flertalet kravspecifikationer
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INFO

Omicron 696 Powershift,en riktig stark oljeserie främst utvecklad för den tunga klassen. utvecklad för moderna krävande ”off-road’’maskiner, liksom som för lastbilar som
kräver en Caterpillar TO-4 eller AllISOn C-4 specifikation.

Omicron 696
Ännu ett smörjmedel av ny kompromisslös teknik riktat till krävande ”offroad” maskiner.
Ytterligare teknik mot ett mål - driftsekonomi.
En teknik i flera områden där varje del samverkar dimensionelt på ett unikt sätt. Hela
serien har sin användning i maskinerna beroende på vilka krafter man tar ut - skillnaden
ligger i temperatur och Power. Viskositet från 10W till SAE 50 borgar för att man har
alternativ - och såklart behövs det när det trycker på i power skiften, den manuella växellådan eller den automatiska växellådor, bakaxlar, hydraulsystem och ”våta bromsar” eller
vad det nu kan vara.
Ska det fungera lika bra nästa vecka och om några år krävs kvalitet, stabilitet och styrka.
Att det finns - var så säker - oljan tål de krav vi ställt och då duger bara det bästa - extra
rena blandningar av högraffinerade mineralbasoljor och ett speciellt tillsats paketet.
Med detta innehåll, ger produkten utmärkt egenskaper i friktion, slitageskydd och oxidation stabilitet osv, osv. såväl maximerat och optimerat i macro och micro
Driftsekonomi är hög verkningsgrad och beroende av en solid ren hög-smörjande olja
samt en maskin med perfekt tryck. Då får inget bero på slumpen, inget får nötas, speciellt
inte det viktigaste - oljan. Här är Vår teknologi ovärderlig, att oljan har kraft nog att hålla
i sär ytor och att tekniken maximerar - allt.
- därför har 696 lång livslängd, mycket längre än instruktionsbokens standardkrav.
Gör man rätt får man mycket gratis. Styrkan med 696:an är just styrkan, därmed mångsidigheten och framförallt en fantastisk driftsekonomi - helt på köpet.

FAKTA
Omicron 696, Powershift är en högpresterande transmissions olja, utvecklad för moderna krävande ”off-road’’maskiner, liksom som för lastbilar som kräver en Caterpillar
O-4 eller AllISOn C-4 specifikation.
Omicron 696 är utmärkt till
• Transmissioner • Hydraulik • Hydrostater • Convertrar • ”Våta” bromsar
• Kraftuttag • Slutväxlar • Axlar • och så vidare..
För : •Lastmaskiner • Dumprar • Truckar • Skogsmaskiner • Grävare 			
•Jordbruksmaskiner • Lok • Järnvägsmaskiner • Gruvutrustning
Överträffar API CF, CF-2, Caterpillar TO-2, TO-4, AllISOn C-4, ZF TE-ML 01, 03, Komatsu
KES 07.868.1
Omicron 696 Rekommenderas för slutväxlar där Caterpillar TO-2 och TO-4 vätskor är
föreskrivna.

DATA
SAE
Temperaturvidd ºC
º
Oljevisk cSt 40 C (ISO VG)
Färg
Förpackning
Övrigt

10W
30
50
-33 +220 -21 +243 -21 +259
38
90
201
Amber
1 L 20 L 60 L 205 L 1000 L
-
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