
 

  
 

 
Gearcat is een minerale transmissieolie, waaraan speciale additieven zijn 
toegevoegd. 
 
Toepassing: 
 
Gearcat is speciaal ontwikkeld voor de smering van powershift transmissies, 
differentieels, eindaandrijvingen van grondverzetmachines waar een olie wordt 
voorgeschreven die voldoet aan de Caterpillar TO
Niet toepassen in mo
 
Eigenschappen:
 
� Laag stolpunt
� Zeer goede oxidatie
� Zeer goede anti

eindaandrijvingen
� Speciale wrijvingseigenschappen, voor een optimale werking van de powershift 

transmissies
� Geschikt 
� Uitstekende anti
 
 
Gemiddelde analysecijfers:
 

 
SAE 
 
Dichtheid 
Viscositeit 
 
Viscositeits
Vlampunt C.O.C.
Vloeipunt
Sulfaatasgehalte
 

 
 
Specificaties:
 
Meets the requiremenst of:
Allison C
Caterpillar TO
Komatsu KES 07
ZF TE
 
Verpakkingen
 
 
 

      
GEARCAT 

Gearcat is een minerale transmissieolie, waaraan speciale additieven zijn 
toegevoegd.  

Toepassing:  

Gearcat is speciaal ontwikkeld voor de smering van powershift transmissies, 
differentieels, eindaandrijvingen van grondverzetmachines waar een olie wordt 
voorgeschreven die voldoet aan de Caterpillar TO-4 of Allison C4 specificaties.  
Niet toepassen in motoren! 

Eigenschappen: 

Laag stolpunt 
Zeer goede oxidatie-stabiliteit 
Zeer goede anti-slijtage eigenschappen, voor een langere duur van de 
eindaandrijvingen 
Speciale wrijvingseigenschappen, voor een optimale werking van de powershift 
transmissies 
Geschikt voor systemen met natte remmen 
Uitstekende anti-corrosie en anti-schuim eigenschappen

Gemiddelde analysecijfers: 

     10W  

Dichtheid     15º C kg/l  0,877  
Viscositeit      40ºC mm²/s  40,50  

               100ºC mm²/s  6,48  
Viscositeits-index   111  
Vlampunt C.O.C. ºC  226  
Vloeipunt  ºC  -29  
Sulfaatasgehalte %  1,32  

 

Specificaties: 

Meets the requiremenst of: 
Allison C-4 
Caterpillar TO-4/TO-2 
Komatsu KES 07.868.1 
ZF TE-ML 03C (10W) ZF TE-ML 03C/07D/07F (30) 

Verpakkingen:         Bulk, 208,2 liter, 60 liter, 10 liter 

  T 13 C 

Gearcat is een minerale transmissieolie, waaraan speciale additieven zijn 

Gearcat is speciaal ontwikkeld voor de smering van powershift transmissies, 
differentieels, eindaandrijvingen van grondverzetmachines waar een olie wordt 

4 of Allison C4 specificaties.   

slijtage eigenschappen, voor een langere duur van de 

Speciale wrijvingseigenschappen, voor een optimale werking van de powershift 

schuim eigenschappen 
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Bulk, 208,2 liter, 60 liter, 10 liter  


