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G-Special TO-4 10W, 30 και 50
High Performance Transmission and Drivetrain Lubricants 

Πολλαπλών 
χρήσεων

Συστήματα 
μετάδοσης

Υδραυλικά 
συστήματα

Βελτιωμένες 
ιδιότητες τριβής

Σταθερό ιξώδες
Προστασία από 
την φθορά Ορυκτό

G-Special TO-4 είναι υψηλής απόδοσης λιπαντικά για βαρέως τύπου συστήματα μετάδοσης, σχεδιασμένά για να 
βελτιστοποιούν την απόδοση των συστημάτων μετάδοσης, των κιβωτίων ταχυτήτων και των τελικών μονάδων ισχύος. 
Στις υδραυλικές εφαρμογές, παρέχουν μέγιστη προστασία ακόμη και σε συστήματα υψηλής πίεσης. Αποτελείται από 
προσεκτικά επιλεγμένα λάδια βάσης και ένα προηγμένο σύστημα προσθέτων, παρέχοντας μέγιστη ικανότητα 
λειτουργίας σε δύσκολες συνθήκες σε εξοπλισμό κατασκευών, λατομείων και εξορύξεων. Τα G-Special TO-4 πληρούν 
τις απαιτήσεις των σύγχρονων συστημάτων μετάδοσης, εμβαπτισμένων φρένων και υδραυλικών συστημάτων για 
εκτός αυτοκινητοδρόμων εξοπλισμούς. Είναι ειδικά κατασκευασμένα για να πληρούν τις απαιτήσεις των 
προδιαγραφών Caterpillar και Komatsu.

Εφαρμογές

 Βαρέως τύπου συστήματα μετάδοσης, κιβώτια ταχυτήτων, διαφορικά και υδραυλικά συστήματα για εκτός 
αυτοκινητοδρόμων εφαρμογές

 Εκτός αυτοκινητοδρόμων βιομηχανίες συμπεριλαμβανομένων: οικοδομές, εξορύξεις, λατομεία και αγροτικές
 Το G-Special TO-4 10W και το G-Special TO-4 30   συνιστώνται για χρήση σε συστήματα μετάδοσης, υδραυλικά 

συστήματα, εμβαπτισμένα φρένα
 Το G-Special TO-4 50 συνιστάται για χρήση σε συστήματα μετάδοσης κίνησης, διαφορικά συστήματα, τελικές μονάδες 

ισχύος
 Δεν είναι κατάλληλο για εξοπλισμό που απαιτεί UTTO λιπαντικά

Χαρακτηριστικά Πλεονεκτήματα και Πιθανά Οφέλη
Ισορροπημένοι στατικοί και δυναμικοί 
συντελεστές τριβής Βέλτιστο σύστημα τριβής συμπλέκτη και ελέγχου ολίσθησης

Εξαιρετική θερμική και οξειδωτική 
σταθερότητα

Εξουδετέρωση οξέων από την καύση ή την υποβάθμιση του 
λιπαντικού, προστασία από την φθορά, παρατείνοντας την 
διάρκεια ζωής του κινητήρα

Μεγάλη προστασία από την φθορά Μειωμένη φθορά και εκτεταμένη διάρκεια ζωής των συστημάτων 
μετάδοσης, κιβωτίων ταχυτήτων και αξόνων

Αξιόπιστη σταθερότητα διάτμησης Σταθερό ιξώδες σε όλη την διάρκεια ζωής του λιπαντικού
Συμβατό με σύγχρονα συστήματα 
σύμπλεξης και ελαστομερή

Εκτεταμένη διάρκεια ζωής του συμπλέκτη και υψηλότερη απόδοση

Πολλαπλών χρήσεων
Εφαρμογή σε ένα ευρύ φάσμα υδραυλικών συστημάτων και 
συστημάτων μετάδοσης, μειώνοντας τα απαιτούμενα αποθέματα 
λιπαντικών

Προδιαγραφές Εγκρίσεις
 API CF/CF-2
 Allison C-4
 Caterpillar TO-4
 Komatsu KES 07.868.1

 ZF TE-ML 03C (G-Special TO-4 10W and  30)
 ZF TE-ML 07F (G-Special TO-4 30)
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Τυπικά Χαρακτηριστικά
Ιδιότητες Μέθοδος G-Special 

TO-4 10W 
G-Special 
TO-4 30 

G-Special 
TO-4 50 

SAE Viscosity Grade SAE J300 10W 30 40 

Kinematic Viscosity @40°С, mm
2
/s ASTM D445 37,4 105 - 

Kinematic Viscosity @100°С, mm
2
/s ASTM D445 6,2 11,3 18,9 

Viscosity Index ASTM D2270 111 92 - 

Flash Point (COC), °С ASTM D92 226 244 252 

Pour Point, °С ASTM D97 -36 -30 -20 

Density @15°С, kg/m
3

ASTM D4052 887 899 906 

*DKA (CEC-48-A-95);  **ASTM D2983

 
Πληροφορίες παρέχονται για τα προϊόντα στο σχετικό Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας (SDS). Αυτό παρέχει
καθοδήγηση σχετικά με τους δυνητικούς κινδύνους, τις προφυλάξεις και τα μέτρα πρώτων βοηθειών, μαζί με τις
περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τη διάθεση των χρησιμοποιημένων προϊόντων. Το Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας
(SDS) είναι διαθέσιμο κατόπιν αιτήματος μέσω του γραφείου πωλήσεων. Το προϊόν αυτό δεν πρέπει να
χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς εκτός από την προβλεπόμενη χρήση του.
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Προστασία από την φθορά*
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Υγεία, Ασφάλεια & Περιβάλλον
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