
bảng thông tin kỹ thuật

• Cải thiện tính ổn định oxy hóa và nhiệt, để bảo vệ thêm bề
mặt kim loại chống trầy xước và mài mòn.

•  Đặc tính ma sát tuyệt vời để tránh trượt ly hợp và đảm
bảo hoạt động trơn tru hơn của hộp số và phanh.

• Bảo vệ tốt chống rỉ sét và ăn mòn cho các thiết bị chính
xác hoạt động trong môi trường ẩm ướt.

• Khả năng tương thích tuyệt vời với tất cả các vật liệu làm
kín, vòng chữ O, ly hợp và vật liệu đóng gói thông thường
để tránh rò rỉ và thời gian ngừng hoạt động.

Thông số kỹ thuật
• CATERPILLAR TO-4

• API  CF/CF-2

• ZF TE-ML 03C

• Komatsu KES 07.868.1

• Allison C4
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Đặc tính kỹ thuật

SAE 10W 30 50

Mã sản phẩm LUB005023 LUB005021 LUB005022

Tỉ trọng ở 15 °C kg/m3 878 898 908

Độ nhớt ở 40 °C cSt 37.0 88.0 208.0

Độ nhớt ở 100 °C cSt 6.0 10.5 18.0

Chỉ số độ nhớt 100 95 95

Điểm đông đặc °C -24 -24 -21

Điểm chớp cháy C.O.C °C 180 180 220

Nhiệt độ hoạt động °C -20/150 -20/150 -15/150

GEVITRO TO-4
dầu truyền động

Sự miêu tả
Gevitro TO-4 là loại dầu dẫn động hiệu suất cao, được thiết kế 
cho hộp số chuyển động mạnh, hệ thống truyền động cuối 
cùng và phanh ướt cho các thiết bị địa hình đòi hỏi cao như 
động cơ, khai thác mỏ, vận tải đường bộ và các ứng dụng 
nông nghiệp. Gevitro TO-4 được làm từ dầu gốc chất lượng 
hàng đầu và các chất phụ gia hiệu suất được thiết kế để đáp 
ứng các yêu cầu về hiệu suất của hộp số chuyển đổi mô-men 
xoắn Caterpillar TO-4, ZF, hộp số sang số Komatsu và Hộp số 
tự động Allison C-4.

Những lợi ích




