TRANS LUBE HD
PRIMÄR & TRANSOLJA
#394 Trans Lube V-twin är en speciellt framtagen olja för alla
Harley-Davidsson’s primära växelhus samt för transmissioner i
alla Harley’s Sportster modeller. En olja som ger livslängd,
funkƟonalitet och mycket goda egenskaper i våta kopplingar.
PRIMÄRVÄXEL
Trans Lube V-twin 30W är en
högpresterande olja för primära
växelhus ll alla Harley-Davidson’s
modeller. Ger op merad livslängd
för kedjor, drev och lager samt
utmärkt funk on i alla motorcyklar
utrustade med orginal, modifierade,
eller högpresterande e ermarknadskopplingar av alla slag.
VÄXELLÅDSOLJA
Trans Lube V-twin 30W skall även
vara i alla Harley-Davidson sportster
modeller i växellådan. Alla övriga
HD modeller skall #392 Royal Shield
75W-140 helsyntet brukas.
EXTREMT TRYCKTÅLIG
Vid höga tryck eller stötbelastning
pressas normalt en oljefilm bort
och slitage uppstår, om inte e
gränsskikt av fasta smörjmedel
finns mellan metallytorna.
Trans Lube V-twin innehåller flera
frik onsreducerande ämnen som
bildar en slät smörjfilm av fasta
ämnen på alla metallytor. Denna
smörjfilm motstår tryck upp ll
35 ton/cm2 och skyddar drev och
lager under perioder när smörjfilmen är liten eller obefintlig
vilket ökar livslängden kra igt
vid tuﬀa dri förhållanden.

FÖRDELAR:
• Op merad kopplingsfrik on
• Mindre slirning
• Längre kedje-/ trans livslängd
• Op mal momentöverföring
• Förbä rade växlingsegenskaper
• Utmärkt skydd mot förslitning
• Eliminerar gropbildning
• Utmärkt termisk stabilitet
• Utmärkt oxida ons stabilitet.
• Utmärkt va enresistens
• Förhindrar metall-kontakt
• Lägre dri temperatur
• Överlägset korrosionsskydd
• Maximal llförlitlighet
• Längre transmissionslivslängd
• Bildar ej slam och lack som
skadar tätningar och kopplingsfunk onen
REKOMMENDERAS TILL:
Växellådor med och utan våt
koppling, kedjehus samt transmissioner och växellådor där en
tunn och trycktålig olja e erfrågas.
Rekommenderas ej ll motorer
där oljan är kombinerad för motor
och växellåda.
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