Een reeks Hitachi Construction Machinery machines met hoge
milieuvriendelijke prestaties voor vele toepassingen.
De prestaties van de machines kunnen worden gemaximaliseerd
door deskundige service en de betrouwbare kwaliteit van originele
Hitachi onderdelen.
Hitachi originele onderdelen staan garant voor:
. Levering van duurzame prestaties onder zware
gebruiksomstandigheden
. Verlaging van het brandstofverbruik en verlenging van de
levensduur van machines
. Vermindering van de belasting op het milieu

Hitachi Construction Machinery
“Originele As-olie voor ZW-series”

Ervaar zelf de verschillen die worden gerealiseerd door deze drie
elementen tot een geheel samen te voegen.

Voor ZW180, ZW220, ZW250 en ZW310 wielladers.

PERFORMANCE

AS-OLIE

Service
onderhoud
Experts in
machineconstructies
maximaliseren de
machineprestaties

Originele
onderdelen
Vitale onderdelen voor
de maximilisatie van de
machineprestaties

Omgeving
voor optimale
machineprestaties
Waarschuwing voor gebruik: D e s p e c i f i c a t i e s z i j n o n d e r h e v i g a a n v e r a n d e r i n g z o n d e r
kennisgeving. Lees de op de verpakking aangebrachte
waarschuwing zorgvuldig alvorens dit product te gebruiken.
D e t e geb r uiken s o o r t o lie ha ng t a f va n de machine en de
omstandigheden. Gebruik optimaal geschikte originele onderdelen
in overeenstemming met de handleidingen van de machines.

Precisiemechanisme

Neem voor meer informatie contact op met:

Machineontwerp voor
hoge prestaties op het
gebied van omgevingsen werkaspecten

KO - NL111EUP

www.hcme.com

Gedrukt in Nederland

H I TA C H I

QUALIT Y PERFORMANCE

Hitachi Construction Machinery
“Originele As-olie voor ZW-series”
Voor ZW180, ZW220, ZW250 en ZW310 wielladers.

Hitachi High Gear Oil GL-4 is exclusief ontwikkeld voor hoge snelheden en
lange afstanden van het voertuig, werken onder zware belasting en voor
toepassing in compacte componenten.

HITACHI HIGH GL-4 90TS
Deze olie is speciaal bestand tegen de extreme drukken
en de hoge temperaturen die optreden in de assen van
wielladers.
Stabiele prestaties zijn langdurig gegarandeerd door de
uitstekende extreme druk- en hittebestendigheid, zelfs
onder de zwaarste omstandigheden.
Dankzij de superieure viscositeitskenmerken zijn de
prestaties uitstekend bij alle temperaturen, van laag tot
hoog.

Excellente hittebestendigheid gedurende
lange tijd

De oliefilm behoudt gedurende lange tijd zijn
geavanceerde bestendigheid tegen extreme drukken

De grote stabiliteit bij hoge temperaturen
en de uitstekende oxidatiestabiliteit houden
de prestaties van de as optimaal gedurende
lange tijd.

De geavanceerde bestendigheid van de oliefilm
tegen extreme drukken blijft gedurende lange
tijd intact voor een langer onderhoudsinterval.
De oliefilm verbetert ook de bescherming van
de tandwielen.

Excellente slijtvastheid gedurende
lange tijd
De excellente slijtvastheid beschermt
tandwielen tegen schade als gevolg van
slijtage, en voorkomt daardoor problemen met
differentieeltandwielen.

Blik (20 liter)
< 200 liter vat is ook leverbaar. >

N.B.: Deze olie is bestemd voor ZW180, ZW220, ZW250 en ZW310
machines. Voor andere machines van de ZW-series gebruikt u
andere voorgeschreven soorten olie.

