
Produktdata

Transmax Z

Automatlådeolja

Beskrivning

Castrol Transmax Z rekommenderas till bussar och tunga fordon som är utrustade med automatiska eller

halvautomatiska transmissioner. Kan även användas i vissa manuella växellådor. Transmax Z rekommenderas

speciellt till automatlådor tillverkade av Voith, ZF, Allison, MB samt Leyland. Förlängda oljebytesintervaller för (120.000

km) ZF Ecomat, MB AT och Voith AT.

Användningsområden

- Mycket goda termiska egenskaper samt oxidationsstabilitet. - Mycket goda lågtemperaturegenskaper vilket reducerar

slitage och ger lägre bränsleförbrukning. - Ger mjukare och bättre växlingsegenskaper. - Högt motstånd mot

nedskjuvning - behåller sin viskositet under hela sin livslängd. - Mycket goda egenskaper mot skumning. - Mycket goda

EP-egenskaper och slitage-skydd. - Påverkar ej packningsmaterial negativ. - Innehåller ej klor och tungmetaller.

Typdata

Namn Metod Enheter  

Densitet vid 15ºC ISO 3675 / ASTM D1298 kg/m3 833    

Viskositet vid 40ºC ISO 3104 / ASTM D445 mm2/s 38    

Viskositet vid 100ºC ISO 3104 / ASTM D445 mm2/s 7.5    

Viskositetsindex ISO 2909 / ASTM D2270 - 169    

Flammpunkt (PMCC) ASTM D93 0C 228    

Lägsta flyttemperatur ISO 3016 / ASTM D97 0C <-60    

Produkt Prestanda

Approved - MAN 339 Typ Z3, MAN 339 Typ Z12, MAN 339 Typ V2,

ZF TE-ML 04D,11B,14C,16M, 20C

VW 501 60

MB-Approval 236.81

Voith H55.6336.xx

JASO 1A

Recommended for use where:

- Toyota T, T II, T III, T IV, WS

- Nissan Matic D, J, S

- Mitsubishi SP II,IIM, III, PA, J3, SP IV

- Mazda ATF M-III, M-V, JWS 3317, FZ

- Subaru F6, Red 1

- Daihatsu AMMIX ATF D-III Multi, D3-SP

- Suzuki AT Oil 5D06, 2384K, JWS 3314, JWS 3317

- Hyundai/Kia SP III, SP IV

- Aisin Transmissions requiring JWS 3309
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- Honda/Acura DW 1/Z 1

- Isuzu (where Toyota T-IV is required)

is required.
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Lagring

Alla förpackningar skall lagras under tak.Sker lagring utomhus skall faten lagras liggande så att vattenintrång och

utplåning av fatmärkning undvikes. Produkterna skall inte lagras i temperaturer överstigande 60°C, utsättas för starkt

solsken eller köldgrader.
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Detta datablad och informationen i det förmodas vara korrekt vid tryckdatumet. Inga garantier, vare sig uttryckliga eller implicita, lämnas emellertid med avseende
på informationens korrekthet eller fullständighet. De data som anges bygger på standardiserade tester under laboratorieförhållanden och tillhandahålls endast i
vägledande syfte. Användarna ombeds försäkra sig om att de har tillgång till den senaste versionen av detta datablad. Användaren har ansvaret för att utvärdera
och använda produkterna på ett säkert sätt, bedöma lämpligheten för den tänkta applikationen, samt säkerställa att gällande lagstiftning och bestämmelser följs.
Säkerhetsdatablad finns för samtliga av våra produkter och vi hänvisar till dessa för lämplig information om förvaring, säker hantering samt kassering av
produkten. BP plc och dess dotterbolag tar inget ansvar för eventuella sak- eller personskador till följd av onormal användning av materialet, undlåtenhet att följa
rekommendationerna eller faror som är relaterade till materialets inneboende egenskaper. Alla produkter, tjänster och information tillhandahålls enligt våra
standardvillkor för försäljning. För mer information, vänligen kontakta vår lokala representant.

Nordic Lubricants AB, Box 49104, 100 28 Stockholm, Sweden
0770 456799
www.castrol.se
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