
 

 
 

Opis produktu 

Textran TDH Premium jest wysokowydajnym olejem typu 

Universal Tractor Transmission Oil (UTTO) opracowanym 

do użytku w skrzyniach biegów, przekładniach głównych, 

układach hydraulicznych i  mokrych hamulców maszyn 

budowlanych i rolniczych oraz innego sprzętu terenowego. 

Textran TDH Premium składa się z wysokiej jakości  

mineralnego oleju bazowego i pakietu wysokowydajnych 

dodatków uszlachetniających. 

Korzyści dla klienta 

• Wysokowydajne dodatki uszlachetniające zapobiegające 

zużyciu zapewniają ochronę przed zacieraniem i 

zużyciem sprzętu  

• Modyfikatory tarcia zapewniają płynną, cichą pracę 

mokrych hamulców, sprzęgieł wału odbioru mocy, 

minimalizując głośne trzęsienie, drganie cierne i 

trzeszczenie 

• Dobra płynność w niskiej temperaturze zapewnia szybki 

obieg oleju podczas rozruchu silnika w niskich 

temperaturach, redukując tarcie i zużycie 

• Wysoka odporność na ścinanie zapewnia utrzymanie 

stałej lepkości oleju podczas okresu jego eksploatacji 

• Wysoki poziom ochrony przed korozją pomaga chronić 

podatne na uszkodzenia podzespoły przed 

uszkodzeniem i usterką  

• Doskonała stabilność oksydacyjna zapobiega 

zwiększeniu lepkości podczas pracy w trakcie okresu 

eksploatacji oleju 

• Doskonała filtracja zapewnia płynną, niezawodną pracę 

układu hydraulicznego 

• Kompatybilność z szeroką gamą elastomerów zapobiega 

uszkodzeniu uszczelnienia i wyciekom oleju 

• Doskonałe właściwości przeciwpienne 

 

 

• Zapewnia płynną pracę 

• Przyczynia się do ochrony przed zacieraniem i 
zużyciem 

• Ogranicza głośne trzęsienie, drganie cierne i 
trzeszczenie 

• Przyczynia się do ograniczenia tarcia i zużycia 
podczas rozruchu w niskich temperaturach 

• Zapewnia krytyczną ochronę przed rdzewieniem i 
korozją 

Zgodność z wybranymi normami technicznymi, 
włączając: 

API Allison Transmission 

Caterpillar Case New Holland 

 John Deere Massey Ferguson 

Volvo Construction 
Equipment 

ZF    
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Zastosowania 

• Textran TDH Premium to uniwersalny olej zalecany do 

stosowania w skrzyniach biegów, przekładniach 

głównych, sprzęgłach wału odbioru mocy, układach 

hydraulicznych i mokrych hamulców maszyn  

rolniczych i przemysłowych traktorów kołowych i 

gąsienicowych oraz innego sprzętu budowlanego i 

terenowego. Uniwersalność zastosowań jest 

szczególnie przydatna w urządzeniach wyposażonych 

we wspólny zbiornik oleju. 

• Textran TDH Premium został opracowany w celu 

spełnienia wysokich wymagań dotyczących odporności 

na ścinanie i wydajności układów mokrych hamulców, 

zawartych w specyfikacjach producentów, takich jak: 

Massey Ferguson i Volvo Construction Equipment. 

• Poprzednio firma Allison Transmission zatwierdziła 

produkty UTTO do zastosowań w aplikacjach 

wymagających oleju spełniającego wymóg C4. Jednak 

w lutym 2001 r. wszystkie aprobaty Allison C4  

wobec produktów typu UTTO zostały anulowane. 

Obecnie preferowanym przez firmę Allison 

Transmission typem oleju do terenowych skrzyń 

biegów jest olej silnikowy, taki jak np. Ursa Heavy Duty 

SAE 15W-40. 

• Niektóre przekładnie samochodowe wymagają 

specjalnego oleju modyfikowanego pod kątem tarcia 

ograniczającego poślizg. Pomimo, że Textran TDH 

Premium jest modyfikowany pod kątem tarcia, nie 

posiada wydajności EP niezbędnej w zastosowaniach 

wymagających olejów ograniczających poślizg GL-5 i 

nie powinien być używany w tego typu 

zastosowaniach. 

Normy, zatwierdzenia i zalecenia 

Zatwierdzenia 

• Massey Ferguson   CMS M1145
 [1]

 

• Volvo Construction Equipment 97303 (WB 101) 

• ZF    TE-ML 03E 

• ZF    TE-ML 05F 

• ZF    TE-ML 06K 

• ZF    TE-ML 17E 

Normy  

• Massey Ferguson  CMS M1143 

 

 

 

 

Zalecenia 

• API   GL-4
 [2]

 

• Allison Transmission C4
 [3]

 

• Caterpillar  TO-2 

• Case New Holland CNH MAT 3505
 [4] 

 

(J. I. Case MS 

1206/1207/1209) 

• Case New Holland CNH MAT 3525 

(Ford ESN-M2C134-A/B/C/D,  

ESEN-M2C86-B/C; 

Ford New Holland  

 FNHA-2-C-201.00) 

• John Deere  JDM J20C 

• Massey Ferguson CMS M1135 

• Massey Ferguson CMS M1141 

[1]
 Nr homologacji M1145-1/P/019. 

[2]
 
 
W przypadku wysokiego momentu obrotowego przy niskich obrotach 

silnika. Nie jest zalecany do zastosowań transportu drogowego. 
[3]

 
 
Specyfikacja przestarzała, nieobsługiwana już przez firmę Allison 

Transmission. 
[4]

 
 
MS 1209 określa smary niezawierające w składzie cynku. Mimo to 

Textran TDH Premium zapewnia wystarczającą wydajność w tego 

typu zastosowaniach. 
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Chevron nie bierze odpowiedzialności: za jakiekolwiek straty oraz szkody powstałe wskutek używania tego produktu niezgodnie z przeznaczeniem opisanym 

w Karcie Produktu.  

Zdrowie, bezpieczeństwo, przechowywanie i ochrona środowiska: zgodnie z aktualnie dostępnymi informacjami nie przypuszcza się, żeby produkt mógł 

powodować negatywne skutki oddziaływania na zdrowie, w przypadku kiedy jest używany zgodnie z przeznaczeniem oraz zgodnie z informacjami zawartymi 

w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego. Karty Charakterystyki dostępne są na życzenie w lokalnym biurze handlowym lub poprzez stronę 

internetową. Produkt ten nie powinien być używany niezgodnie z przeznaczeniem. W postępowaniu ze zużytym produktem zadbać o ochronę środowiska 

naturalnego i zastosować się do lokalnych przepisów. 
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Dane Typowe 

Test Metody badań Wartość 

Numer produktu  033082.1 

Gęstość przy 15°C kg/l ASTM D4053 0,876 

Temperatura zapłonu COC °C ASTM D92 236 

Temperatura krzepnięcia °C ASTM D97 -48 

Lepkość kinematyczna w temperaturze 100°C  mm²/s ASTM D445 9,3 

Lepkość kinematyczna przy 40°C mm²/s ASTM D445 60 

Wskaźnik lepkości ASTM D2270 136 

Podane informacje są danymi typowymi dla bieżącej produkcji, nie stanowią wymagań technicznych produktu i mogą podlegać zmianom w ramach 
dopuszczalnych tolerancji produkcyjnych. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian w specyfikacji produktu. Powyższa Karta Produktu zastępuje 
wszelkie poprzednie wersje Karty Produktu i zawarte w nich informacje. 


