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G-Special TO-4 
Nagy teljesítményű váltó- és hajtóműolaj 
 
A G-Special TO-4 nagy teljesítményű sebességváltó- és hajtóműolaj optimalizálja a váltó, a sebességváltó és a 
differenciálmű működését és teljesítményét.  Hidraulikus alkatrészek esetében a lehető legnagyobb védelmet 
biztosítja, még magasnyomású rendszerekben is. Válogatott alapolajokból és speciális adalékokból készült, így kiváló 
működést biztosít komoly igénybevételnek kitett építési, ipari és bányászati eszközök esetében. A G-Special TO-4 
kiválóan alkalmazható komoly igénybevételnek és nem országúti működésnek kitett munkagépek korszerű 
hajtóműveinél, olajfürdős fékeinél és hidraulikus rendszereinél. Speciális tervezésének köszönhetően alkalmazható 
Caterpillar és Komatsu gépek esetében.. 
 
Alkalmazások 
 Terepmunkára használt gépek váltóműi, differenciálműi és hidraulikus rendszereiben. 
 Terep munkagépek: bányászat, építkezés, kőfejtés és mezőgazdaság  
 A G-Special TO-4 10W-t és a G-Special TO-4 30-at terhelés alatt kapcsolható sebességváltókhoz, hidraulikus 

rendszerekhez és olajfürdős fékekhez ajánljuk  
 A G-Special TO-4 50-t hajtótengelyekhez és differenciálművekhez ajánljuk 
 Nem használható olyan gépeknél, amelyekhez UTTO olaj használata szükséges 
 Normál, időnként nehéz munkakörülményekhez 

 

Tulajdonságok Előnyök és lehetséges előnyök 

Kiegyensúlyozott statikus és 
dinamikus surlódási együttható 

Optimalizált tengelykapcsoló-surlódás  megelőzés és csúszás kontroll 

Kiváló hőstabilitás és oxidációs 
stabilitás 

Semlegesíti az égés és az olaj lebomlása során keletkező savakat, a 
magasnyomású szivattyúk élettartamát növeli a kiváló kopásgátlásnak 
köszönhetően 

Kiemelkedő kopásgátlás 
A fogaskerekek kopóelemeit védi, így meghosszabítva a váltó, a hajtómű 
és a differenciálmű élettartamát 

Megbízható nyírásistabilitás Egyenletes viszkozitást biztosít a teljes élettartam alatt 

Kompatibilis modern tengelykapcsoló 
alkatrészekkel és elasztomerekkel 

Hosszabb tenegelykapcsoló élettartam és nagyobb teljesítmény 

Sokoldalú felhasználás 
Széleskörűen alkalmazható hidraulikus- és hajtóművek esetében, 
csökkenhet a felhasznált folyadékok és olajok száma 

 

 

Teljesíti az alábbi követelményeket: Jóváhagyások: 

 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  G-Special TO-4 30) 

 ZF TE-ML 07F (G-Special TO-4 30) 
 

 

 
Tipikus jellemzők 

Név Mérési eljárás 
G-Special  
TO-4 10W 

G-Special  
TO-4 30 

G-Special  
TO-4 50 

SAE viszkozitási fokozat SAE J300 10W 30 40 

Kinematikai viszkozitás 40
o
C-on, mm

2
/s ASTM D445 37,4 105 - 

Kinematikai viszkozitás 100
o
C-on, mm

2
/s ASTM D445 6,2 11,3 18,9 

Viszkozitási Index ASTM D2270 111 92 - 

Lobbanáspont (COC), °С ASTM D92 226 244 252 

Dermedéspont , °С ASTM D97 -36 -30 -20 

Sűrűség 15
o
C-on , kg/m

3
 ASTM D4052 887 899 906 
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Egészségvédelem, biztonság és környezet 
A termékekkel kapcsolatos információk a mellékelt Biztonsági Adatlapon (BA) találhatók. Az adatlap útmutatást ad a 
lehetséges veszélyekről, óvintézkedésekről és elsősegélyről, valamint a termék környezetre gyakorolt hatásairól és a 
használt termék megsemmisítéséről. A BA-k kérésre elérhetőek az értékesítési irodákban. Tilos a termék nem 
rendeltetésszerű használata. 
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