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Ulei pentru componentele transmisiilor şi circuitelor hidraulice (cutii de viteză sau punţi) echipate cu discuri 
de fricţiune specifică. 

 
 

 
APLICAŢII 

 Circuite hidraulice, cutii de viteză automate, punţi şi reducţii finale pentru care constructorul 
recomandă utilizarea unui lubrifiant care să corespundă specificaţiilor CATERPILLAR TO-4. 

 Pentru echipamente CATERPILLAR cu temperatura cuprinsă între -10°C şi + 40°C : 
- clasa SAE 10W se utilizează în circuitele hidraulice, 
- clasa SAE 30 se utilizează la cutiile de viteză automate, 
- clasa SAE 50 se utilizează la punţi şi reductoare finale. 

 Se utilizează de asemenea la transmisiile automate sau mecanice ale constructorilor: 
- KOMATSU 
- ZF 
- EATON FULLER 
- ALLISON 
- DANA 
- ROCKWELL 
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Cutii de viteză mecanice  

SPECIFICAŢII 

Aprobări ale 
constructorilor 
sau respectă 

reglementări ale 
constructorilor 

AVANTAJE 

 Satisface exigenţele specificaţiilor : 
- CATERPILLAR TO-4 
- KOMATSU MICRO CLUTCH 
- ALISON C4 

 Omologări conform : 
ZF TE ML 03C (SAE 10W şi 30) 

 
 
 
 

 Excelente proprietăţi de protecţie anti-uzură şi anti-coroziune. Securitate 
Durată de utilizare lungă  Bună comportare faţă de garnituri. 

 Bune proprietăţi anti-spumante. 
 Proprietăţi de fricţiune adaptate tipurilor de materiale recomandate. 

 
CARACTERISTICI  

 
 

DYNATRANS AC Unităţi 10W 30 50 
Densitatea la 15°C  0,881 0,899 0,907 
Vâscozitatea la 40°C mm²/s 37 105 225 
Vâscozitatea la 100°C mm²/s 6.0 11.7 19.3 
Indice de vâscozitate  106 99 97 
Punctul de curgere °C - 30 - 24 - 12 

Valorile parametrilor reprezentaţi în tabel, au caracter informativ. 
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  Lubrifiantul utilizat în baza recomandărilor şi pentru aplicaţiile pentru care a fost destinat, nu prezintă riscuri particulare.  
  Fişa de securitate, în conformitate cu reglementările UE, se poate obţine prin intermediul consultantului nostru tehnic şi comercial. 
 
  Acest document reprezintă o traducere a specificaţiei uleiului DYNATRANS AC. 
  Pentru conformitate,  Director Asistenţă Tehnică TOTAL LUBRIFIN – Dr. Adrian Păluşan  


