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 Transmissie-olie”

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

PERFORMANCE

TRANSMISSIEOLIE

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 - NL0 93EUP

www.hcme.com

Gedrukt in Nederland
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GL-4 90
GL-4 90 is een succesvolle combinatie van
een oorspronkelijke LW basisolie, speciale
wrijvingsremmers, detergent dispersant, antioxidant
en viscositeitsindex verbeteraars met excellente
prestaties voor aandrijfreductietandwielen en
zwenkreductietandwielen.
Zeer goed bestand tegen temperatuursveranderingen
en garandeert een vloeiende oliecirculatie bij
cryogene temperaturen, wat de sterkte van de
oliefilm bij hoge temperaturen verbetert. Excellente
frictiespecificatie voor een effectieve verbetering van
het brandstofverbruik.

“Originele Transmissie-olie” heeft excellente specificaties bij lage en hoge
temperaturen die de prestaties verbeteren. Het vermindert ook de vermoeidheid
van de tandwielen en de lagers in de reductiebak, en zorgt voor significant lagere
onderhoudskosten.
Originele Transmissie-olie heeft uitstekende specificaties bij
lage temperaturen om problemen bij lage temperaturen te
voorkomen.
“Originele Transmissie-olie” GL-4 circuleert gelijkmatig, zelfs bij -20 ºC, waardoor er
geen smeerproblemen ontstaan bij lage temperaturen.

“Originele Transmissie-olie” behoudt een sterke oliefilm bij
zware belasting om slijtage en schade te voorkomen.
“Originele Transmissie-olie” is uitstekend bestand tegen temperatuurstijgingen
van de transmissieolie onder zware omstandigheden. Voorkomt veroudering van de
olie en garandeert een blijvend sterke oliefilm onder extreme drukomstandigheden,
beschermt tandwielen tegen metaal op metaal contact en slijtage.

Lage temperatuur viscositeitskenmerken
Tandwielen na praktijktest op machine

Vriezen
Viscositeit (cP)

H I TA C H I
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Andere olie ter vergelijking

Temperatuur ºC

Ringtandwiel
(intern uitgevoerde vergelijking)

Significante verbetering van het brandstofverbruik.
De superieure vloeibaarheid bij lage temperatuur verbetert ook het brandstofverbruik.
Voorste lager

Blik (20 liter)

Kan (4 liter)

Differentieeltandwiel

