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CAT TDTO TO-4 
 

HOOGKWALITATIEVE HYDRAULISCHE & TRANSMISSIEOLIE GESCHIKT VOOR NATTE REMMEN 
 
 

 

Omschrijving 
 

CAT TDTO TO-4 is een hoogkwalitatief smeermiddel specifiek ontwikkeld voor bediening van hydraulische systemen 
in combinatie met versnellingsbakken en zeer zwaar belaste ondergedompelde remmen zoals voorkomende in 
machines voor openbare werken en burgerlijke bouwkunde. Met goedkeuringen van o.a. Caterpillar & Agco 
 
 

 

Voordelen 
 

► voorkomt trillingen en het knarsend geluid van ondergedompelde remmen 
► garandeert een minimale remafstand 
► betrouwbare werking van hydraulische systemen door de afwezigheid van schuimvorming 
► betrouwbare werking van de remmen dankzij de stabiele frictie-eigenschappen zelfs bij uitgestelde 
 verversingsintervallen en zware belasting 
► uitstekende bescherming tegen slijtage door de snelle smering na het starten en de stabiele  
 oliefilm bij werking op durende volle kracht 
► verenigbaar met alle afdichtingsmaterialen die normaal worden gebruikt in systemen met ondergedompelde 
 remmen, versnellingsbakken en hydraulische systemen voor openbare werken en burgerlijke bouwkunde. 
► zeer goede viscositeits-temperatuur gedrag waardoor de viscositeitsklasse behouden blijft bij extreem gebruik 
► geen vermogenverlies als gevolg van corrosie of afzettingen op cilinders en kleppen zelfs in  
 aanwezigheid van water in het circuit (tot 0.1%) 
 
 

 

Kwaliteitsniveau 
 

 SAE  10W, 30, 50, 60    CATERPILLAR TO-4 
 API  GL-4/GL-3    ALLISON C4 
 ISO  VG 100 (SAE 30)    ZF TE ML-03 (SAE 30) POWERSHIFT 

ISO  VG 220 (SAE 50)    AGCO  
 
 

 

Toepassingen 
 

CAT TDTO TO-4 word gebruikt voor smering van frictieonderdelen, zoals “POWERSHIFT” transmissies, koppelingen 
en remmen & in andere onderdelen van aandrijvingen zoals eindaandrijvingen, conische tandwielen en differentiëlen. 
Specifiek ontwikkeld voor Caterpillar, Komatsu en andere industriële machines dergelijk smeermiddel aanbevelen. 
 
 

 

Analyse cijfers 
 
 
 

 
 
 

 

Test Methode Eenheid  Gemiddelde waarden 

SAE-klasse    10W 30 50 60 

Dichtheid bij 15°C D 4052 Kg/m³ 888 899 905 909 

Viscositeit bij 40°C D 445 cSt 36 108 198 325 

Viscositeit bij 100°C D 455 cSt 5.8 11.7 17.2 24.0 

Viscositeitsindex D 2270  101 96 92 94 

Vlampunt COC D 92 °C 200 220 240 248 

Stolpunt D 97 °C -32 -27 -24 -15 

TBN D 2896 g KOH/kg 8.0 8.0 8.0 8.0 

 
 

De cijfers weergegeven op dit document zijn gemiddelde waarden.  Wij houden ons het recht voor de algemene karakteristieken van 
onze producten te wijzigen teneinde onze klanten van de laatste evoluties van de techniek te laten genieten.   

 
 

 
 
 

 

De bovenstaande informatie is ter goeder trouw en in gemiddelde waarden aangegeven maar kan in geen enkel geval, hoedanig ook, onze 
verantwoordelijkheid insluiten voor alle schade, beschadiging, of andere gevolgen veroorzaakt door de verkoop, vervoer, aflevering, opslag en gebruik 
van onze producten. 
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