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#395 Super Trans Arc  c är en högpresterande, helsynte  sk 
transmissionsolja med avancerad addi  vteknologi. Lämpad för
konvertrar, växellådor, diff eren  aler, hydrostater, hydraulik och 
axlar med våta bromsar. Utvecklad för a   överträff a Caterpillar’s 
nyaste TO-4M transmissions specifi ka  on.

HÖGSTA PRESTANDAN
Super Trans Arc  c är en helsynte  sk 
transmissionsolja av högsta kvalitet. 
Förbä  rar verkningsgraden i trans-
missioner och håller dem i nyskick 
över  d och överträff ar de högsta 
kraven från Caterpillar.

LÄNGRE LIVSLÄNGD
Exklusiva basoljor,  llsatser och 
patenterade frik  onsmodifi erare 
förlänger livslängd, oljebytes-
intervallen och ger sam  digt en 
överlägsen sänkning av dri  s-
temperaturen i t.ex konvertrar. 

VID BELASTNING
Vid höga tryck eller stötbelastning 
pressas normalt en oljefi lm bort och 
slitage uppstår, om inte e   gräns-
skikt av fasta smörjmedel fi nns 
mellan metallytorna.

Super Trans Arc  c innehåller fl era
frik  onsreducerande beståndsdelar 
som bildar en slät smörjfi lm av fasta 
ämnen på metallytor. Denna motstår 
tryck upp  ll 35 ton/cm2 och skyddar 
transmissionen under perioder när 
smörjfi lmen är liten eller obefi ntlig.  

FÖRHINDRAR OLJELÄCKAGE
Super Trans Arc  c underhåller 
och rekondi  onerar o-ringar samt 
pack-boxar i hela systemet vilket 
minimerar inre och y  re olje-
läckage. De  a förhindrar 
oönskade repara  onskostnader.

FÖRDELAR:
• Bränslebesparande
• Ger högre verkningsgrad
• Utmärkt slitageskydd
• Lägre arbetstemperatur
• Förlänger bytesintervallen 
• Utmärkta köldegenskaper
• Skumningsresistent
• Reducerar vibra  oner och oljud       

i våta bromssystem
• Oxida  onsstabil
• Resistens mot termisk nedbryt
• Högt viskositetsindex
• Underhåller gummimaterial och 

förhindrar oljeläckage

UPPFYLLER / ÖVERTRÄFFAR:
Caterpillar TO-4M Arc  c; 
Allison C-4; Allison TES 439; 
Komatsu KES 07.802, KES 07.868.1, 
Komatsu-Dresser; Tremec TTC; 
Terex Construc  on Equipment; 
Vickers M2950S och 35VQ25.
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