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Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tel. +31 548 61 51 65, www.eurol.com 
Dit document is bedoeld om u te informeren over producteigenschappen en mogelijke toepassingen van Eurol producten. De informatie in dit document kan altijd en zonder voorafgaand bericht 
gewijzigd worden door voortdurende productresearch en -ontwikkeling. De analysegegevens op dit blad bevatten typische waarden. Kleine afwijkingen, die kunnen voorkomen tijdens het normale 
vervaardigingproces van het product, zullen de kwaliteit van het product niet beïnvloeden. Hoewel dit informatieblad met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Eurol geen 
aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst. Wij adviseren u altijd het voorschrift van de fabrikant te volgen. 

Eurol Powershift LSA 10W is een hoogwaardige olie, ontwikkeld voor 
moderne "off-road" toepassingen en vrachtwagens met een Caterpillar 
TO-4 of Allison C-4 specificatie.

Eurol Powershift LSA 10W is samegesteld uit minerale oliën en een 
speciaal ontwikkeld additievenpakket. Dit product biedt een uitstekende 
bescherming tegen wrijvingskarakteristieken, beperkt slijtage tot een 
minimum en heeft een uitstekende oxidatiestabiliteit.

Eurol Powershift LSA 10W wordt aanbevolen voor gebruik in powershift- 
en hydrostatische transmissies, manuele en automatische 
versnellingsbakken, differentiëlen, Toepassingen: bussen en 
vrachtwagens uigerust met een manuele-, power shift of automatische 
transmissie van het merk Allison. 

"Off-highway" toepassingen: grondverzetmachines, agrarische 
toepassingen en mijnbouw.

Aanbevolen voor toepassingen waar Caterpillar TO-4 smeermiddelen 
wordt voorgeschreven.

De aanbeveling van de fabrikant (OEM) voor de selectie van de juiste 
viscositeitklasse moet altijd opgevolgd worden.eindaandrijvings- en 
hydraulische systemen en natte remmen systemen.

Fysische eigenschappen

Geapproveerd
 ZF TE-ML 03C
 ZF registration no.001917

Prestatieniveau
 Allison C-4
 Caterpillar TO-4
 Komatsu KES 07.868.1

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kleur bruin   
Dichtheid bij 20°C 0.862  kg/l ASTM D 4052 
Viscositeit, kinematisch bij 40°C 40.1  cSt ASTM D 445 
Viscositeit, kinematisch bij 100°C 6.7  cSt ASTM D 445 
Viscositeitsindex 123  ASTM D 2270 
Viscositeit, dynamisch (CCS)  3700  cP ASTM D 5293 
Sulfaatas 1.2  wt% ASTM D 874 
Vlampunt 204  °C ASTM D 93 
Pour point -36  °C ASTM D 97 

Tractor oliën - Mineraal

Omschrijving

Eurol Powershift LSA 10W
Minerale "Off-Highway" olie voor hydraulische - en transmissiesystemen


