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Eurol Powershift LSA 10W ( niska zawartość siarki) to wysokowydajny 
olej przekładniowo-hydrauliczny opracowany z myślą o nowoczesnych 
zastosowaniach w maszynach rolniczych i sprzęcie budowlanym 
wymagających specyfikacji Caterpillar TO-4 lub Allison C-4. Eurol 
Powershift jest mieszanką wysoko rafinowanej bazy mineralnej i 
specjalnego pakietu dodatków opracowanego specjalnie do tego typu 
produktów Produkt oferuje doskonałą charakterystykę cierną, ochronę 
przed zużyciem i stabilność przeciwdziałaniu procesowi utleniania. 
Produkt jest zalecany do stosowania układach przeniesienia mocy, 
manualnych skrzyniach biegów, automatycznych skrzyniach biegów, 
napędach końcowych, hydrauliczne systemów zmian napędu i mokrych 
hamulcach. Zastosowania: Autobusy i ciężarówki z ręczną skrzynią 
biegów Allison, zmianą mocy i automatyczną skrzynią biegów 
Zastosowanie poza autostradą: sprzęt do robót ziemnych, zastosowania 
rolnicze i górnictwo.

Właściwości fizyczne

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

Performance level
 Allison C-4
 Caterpillar TO-4
 Komatsu KES 07.868.1

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Barwa brunatna   
Masa właściwa w 20°C 0.862  kg/l ASTM D 4052 
Lepkość, kinematyczny w 40°C 40.1  cSt ASTM D 445 
Lepkość, kinematyczny w 100°C 6.7  cSt ASTM D 445 
Wskaźnik lepkości 123  ASTM D 2270 
Lepkość, dynamiczna (CCS)  3700  cP ASTM D 5293 
Popioły siarczanowe 1.2  wt% ASTM D 874 
Temperatura zapłonu 204  °C ASTM D 93 
Temperatura płynięcia -36  °C ASTM D 97 

Tractor oils - Mineralny

Opis

Eurol Powershift LSA 10W
Mineralny olej hytrauliczno-przekładniowy klasy TO-4


