Transmission Oil SP serien 2
SP 1041 • SP 1051 • SP 1061
Moderne girkasser har et stadig økende krav
til giroljer fordi girkassene blir mer komplekse,
kompakte og lette, i tillegg til at kraftuttaket og
dreiemomentet øker. Tiden da noen få standard
giroljer dekker alt er over. Bilbransjen krever
stadig flere spesialprodukter tilpasset sitt utstyr.
For å imøtegå fabrikantenes krav, har Kroon-oil
utviklet høykvalitets spesialprodukter (SP) i
samarbeid med dem.
Transmission Oil SP serien består av førsteklasses syntetiske giroljer. Følgende egenskaper
er oppnådd ved å benytte utvalgte syntetiske
baseoljer og spesielle additiver:
• Den høye viskositetsindeksen resulterer i raske og
myke girskift ved varme så vel som kalde
temperaturforhold     
• Meget god oksidasjonsstabilitet gjør at giroljen har
“long life” egenskaper og takler høye driftstemperaturer  
• Spesielle EP (Extreme Pressure) tilsetninger gir
maksimal slitasjebeskyttelse under harde
belastninger og optimale synkroniserte girskift
(uten skraping)
• Meget gode antikorrosjonsegenskaper samt
antiskumegenskaper bidrar til optimal smøring
Finn riktig olje på
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Transmission Oil SP serien 2
SP 1041 • SP 1051 • SP 1061
Transmission Oil SP 1041
Transmission Oil SP 1041 er en girolje som er utviklet for Mercedes-Benz hvor MB 235.10 er foreskrevet. Denne oljen er obligatorisk for flere Mercedes-Benz biler og varebiler.
Spesifikasjoner

ASTM tester

Forpakning/varenr

Relativ densitet ved 15ºC
Viskositet ved 40 ºC
Viskositet ved 100 ºC
Flammepunkt COC   

MB 235.10

    1 l    - K02229
  20 l    - K45016
  60 l    - K12184
208 l    - K12285

0,861 kg/l
37,30 mm2/s
7,35 mm2/s
210 ºC

Transmission Oil SP 1051
Transmission Oil SP 1051 er en 75W80 girolje som er spesialutviklet for manuelle girkasser i personbilene fra Nissan, Opel, Renault og Volvo. Sjekk alltid på www.riktigolje.no for å
finne den korrekte giroljen til kjøretøyet.
Spesifikasjoner

API GL-4/5
GM 1940750/1940759

Forpakning/varenr
    1 l    - K31223
  20 l    - K56294
  60 l    - K31298
208 l    - K31305

ASTM tester
Relativ densitet ved 15ºC
Viskositet ved -40 ºC
Viskositet ved 40 ºC
Viskositet ved 100 ºC
Viskositetsindeks
Flammepunkt COC   
Flytepunkt

0,854 kg/l
25000 mPa/s
46,00 mm2/s
8,80 mm2/s
180
200 ºC
-48 ºC

Transmission Oil SP 1061
Transmission Oil SP 1061 er en 75W80 girolje som er spesialutviklet for manuelle girkasser av type
PG-1, Gertrag 283 og R65. Disse girkassene er benyttet i ulike Rover og MG modeller. Transmission Oil SP 1061 er også benyttet i manuelle girkasser til alle Landrovers modeller og i ulike Honda
modeller.  
ASTM tester
Spesifikasjoner
SAE: 75W/80W, API: GL-4
Rover MTF 94
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Forpakning/varenr
    1 l    - K31224
  20 l    - K56295
  60 l    - K31296
208 l    - K31297

Relativ densitet ved 15ºC
Viskositet ved 40 ºC
Viskositet ved 100 ºC
Viskositetsindeks
Flammepunkt COC   
Flytepunkt
Total Base Number
Acid Number
Sulfat askeinnhold

0,887 kg/l
53,00 mm2/s
10,50 mm2/s
191
185 ºC
-45 ºC
9,0 mgKOH/g
3,60 mgKOH/g
1,53 %
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