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#397 Dura Power är en välutvecklad, högpresterande och universell semi-
syntetisk transmissionsolja för de flesta entreprenad och jordbrukstraktorer. 
Dura Power är en kraftfull olja med starka tillsatser som gör skillnaden. 
Uppfyller och överträffar de flesta service och fyllnadskrav som existerar 
för växellådor, differentialer, hydraulkomponenter, servostyrningar och våta 
bromssystem för dessa fordon. 

#397 Super Trans semi-synthetic är 
baserad på polyalphaolefiner (PAO) 
och högviskös paraffinolja. Formu-
lerad för att kraftigt förbättra verk-
ningsgraden i transmissioner och 
hålla den samt oljan i nyskick under 
lång tid. 

SKUMNINGSFRI

Ett noggrant utvalt additivpaket ser 
till att ge maximalt kopplingstryck 
och dragkraft i branta backar och 
tunga laster med överlägsen sänk-
ning av arbetstemperaturen.

EGENSKAPER:

- Utmärkta lågtemp egenskaper.
- Oxidationsstabil.
- Resistent mot termisk nedbrytning.
- Högt viskositetsindex.
- Skumningsfri.
- Kompatibil med alla beläggningar. 
- Utmärkt i våta bromsar      

FÖRDELAR:

1. Utmärkt slitageskydd. 
2. Stabil och balanserad friktions 
    prestanda. 
3. Förhöjd friktionsstabilitet med   
    både metaller & icke-metaller. 
4. Eliminerar försvagning av 
    elastomermaterial. 
5. Reducerar bromsvibrationer 
    och oljud.
6. Korrekt och direkt funktion          
    av kopplingar i våta bromsar. 
7. Försämras inte av temperatur  
    skillnader.
8. Kraftigt skydd mot korrosion. 
9. Eliminerar varmkörning.
10. Kraftig ökning av verkningsgrad.
11. Ökar bytesintervallen min 2 ggr.

UPPFYLLER / ÖVERTRÄFFAR:

API GL-4, Trans fluid type A, Allis- 
Chalmer, Case IH, New Holland, IH, 
JCB, John Deere, Kubota, Landini, 
Massey Ferguson, Same, Deutz
Fahr,Clark, Vickers (eaton), Yanmar, 
Volvo VME WB 101(907303), Zetor, 
White Farm, ZF TE-ML-03E -05F -06E 
m.fl.  (Ej för cat TO-4).
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