Produktdata

Transmax Dex III Multivehicle
Girolje til automatgirkasser

Beskrivelse
Castrol Transmax Dex III Multivehicle, som bygger på Smooth Drive Technology ™ er beregnet for GM-automatgirkasser produsert før 2005
og Ford-automatgirkasser produsert mellom 1983 og 1996, som krever spesifikasjonene DEXRON® (II eller III) eller MERCON®. Produktet er
godkjent for bruk i Allison-girkasser til tyngre kjøretøy som oppfyller kravene til TES 389. Det er også godkjent for bruk i en rekke girkasser til
tyngre kjøretøy av europeiske merker. I tillegg kan det brukes i enkelte servostyringsenheter.
Castrol Transmax Dex III Multivehicle, som bygger på Smooth Drive Technology™, gir bedre beskyttelse og mer problemfri kjøring for
førerne over lengre tid.

Fordeler
• Godkjenninger fra flere produsenter gjør at oljen har et bredt bruksområde.
• Bedre friksjonsbestandighet gir smidig giring
• Bedre beskyttelse mot slitasje og avleiringer gjør at komponentene holder lenger
• Glimrende varme- og oksidativ stabilitet beskytter mot oksidering og opprettholder driftseffektiviteten lenger
• Høy viskositetsindeks gir stabil viskositet over et stort temperaturområde og gir effektiv beskyttelse av girkasser og
servostyringsenheter

Typiske egenskaper
Navn

Metode

Enheter

Transmax Dex III Multivehicle

Tetthet ved 15 °C, relativ

ASTM D4052

g/ml

0.859

Farge

ASTM D1500

-

Rød

Viskositet, kinematisk 100 °C

ASTM D445

mm²/s

7.2

Flytepunkt

ASTM D97

°C

-46

Viskositet, Brookfield ved -40 °C

ASTM D2983

mPa.s (cP)

16500

Viskositet, kinematisk 40 °C

ASTM D445

mm²/s

35

Viskositetsindeks

ASTM D2270

None

175

Flammepunkt, COC

ASTM D92

°C

216
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Spesifikasjoner
Allison C4
Allison TES 389
ZF TE-ML 04D, 14A
MAN 339 Typ Z1
MAN 339 Typ V1
MAN 339 Typ L1
MB-Approval 236.9
Voith H55.6335.xx
Volvo Transmission Oil 97341
Meets Mercon®, Dexron® IIIH, Volvo Transmission Oil 97340

Oppbevaring
All emballasje skal oppbevares tildekket. Hvis beholderne må oppbevares utendørs, skal de legges horisontalt for å
unngå at vann trenger inn og merkingen av beholderne blir ødelagt. Produktene skal ikke oppbevares over 60 °C,
utsettes for direkte sollys eller frost.
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Dette databladet og opplysningene i det anses nøyaktige på trykketidspunktet. Det gis imidlertid ingen garanti eller fremstilling, direkte eller indirekte, med hensyn
til hvor nøyaktige eller fullstendige opplysningene er. Dataene som er fremlagt, bygger på standardtester under laboratorieforhold og er kun ment som en
veiledning. Det anbefales at brukerne benytter seg av den nyeste utgaven av dette databladet. Det er brukerens ansvar å evaluere og bruke produktene
forsvarlig, undersøke om produktene er egnet for det aktuelle bruksområdet samt følge alle aktuelle lover og forskrifter. Det finnes sikkerhetsdatablader for alle
våre produkter, og disse skal leses for å få riktige opplysninger om oppbevaring, forsvarlig håndtering og avhendig av produktet. Verken BP plc eller BPs
datterselskaper påtar seg ansvar for eventuell skade på person eller eiendom som skyldes feilaktig bruk av materialet, at anbefalingene ikke er fulgt eller farer
knyttet til materialets egenskaper. Alle produkter og tjenester som vi leverer samt opplysninger om disse, er gitt i henhold til våre standard salgsbetingelser. Ta
kontakt med vår lokale forhandler hvis du trenger ytterligere opplysninger.
Castrol Norge , En del av Nordic Lubricants AB
Tlf. 815 580 05 fax. 227 346 08
www.castrol.no
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