
HÖG KVALITET
Simplex  är en delsynte  ska 
transmissionsolja av högsta kvalitet. 
För manuella växellådor, hydraulik,
axlar med våt bromsar och i kombi-
system i t.ex. jordbrukstraktorer. 

Simplex förbä  rar verknings-
graden i transmissioner och håller 
dem i nyskick under lång  d.

ÖKAD LIVSLÄNGD
Avancerade  llsatser och patent-
erade frik  onsmodifi erare gör 
stor skillnad i livslängd, slitage och 
dri  stemperatur i t.ex växellådor 
på lantbruksmaskiner. Överträff ar 
John Deere’s högsta specifi ka  on 
och prestanda krav med en höjd 
ingen annan uppnå  !, en olja för 
livslängd.

FÖRHINDRAR OLJELÄCKAGE
Simplex underhåller och 
rekondi  onerar o-ringar och 
packboxar i hela systemet vilket 
minimerar inre och y  re olje-
läckage. De  a förhindrar 
oönskade repara  onskostnader.

FÖRDELAR:
• Extremt slitageskydd
• Högre verkningsgrad
• Lägre arbetstemperatur
• Extrem stabilitet i värme
• Hög skumningsresistens  
• Reducerar bromsvibra  oner 
    och oljud

• Korrekt och direkt funk  on          
    i kopplingar och våta bromsar
• Eliminerar varmkörning
• Förlänger bytesintervallen 100 %
• Underhåller gummimaterial och 

förhindrar oljeläckage

TRÖG VÄXLAT I KYLA BILAR
Simplex kan även användas i 
manuella växellådor i personbilar 
där en GL-4 rekomenderas och 
eliminerar trög växling i kyla.

UPPFYLLER / ÖVERTRÄFFAR:
API GL-4, Trans fl uid type A, 
Case/IH: B-5/B-6, MS-1204/-1205/ 
1206/1207/-1209/-1210/1230/
JIC 143/144/145/146/185/ CVX. 
Clark Li  : TA 12/-18/HR500/600. 
Denison: HF-O, HF-1, HF-2. Deutz/
Allis: TTV/Hyd Trans/Power 821 
XL/246634/25741/272843. John 
Deere: J20A/-B/-C/-14B/-C/-21A
/303 Fluid/ Quatrol®/Auto power/ 
IVT. MF: M-1110/-1127 A/B/-
1129A/-1135/ -1141/-1143. New 
Holland: TVT/ESN-M2C41-A/-B/-C/ 
-M2C43/-M2C48-A/-B/ -M2C53-A/-
B/-M2C86-B/ -C/-M2C92-A/
-M2C134D/-M2C159-B/-C/ FHA-
2C-200/-201.00/ CMC M 1145/ 
Dyna VT. ZF: ZF TE-ML-03E/-05/-
05E/-06E/-06F. Allis-Chalmer, Deutz, 
Kubota, Landini, Massey Ferguson, 
Same, Deutz Fahr, Clark, Vickers 
(eaton), Yanmar, Volvo VME WB 
101(907303), Zetor och många fl er. 
(Ej för Cat TO-4).
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#397 Simplex Supreme är en högpresterande, synte  sk trans-
missionsolja designad för maximerad hållbarhet i lantbruks-
maskiner och entreprenadmaskiner. En mul  funk  onell olja för 
växellådor, diff eren  aler och hydraulik. Oljan för ökad livslängd. 


