
Технічні дані

ОЛИВИ ДЛЯ КПП/ПРИВОДНИХ 
МЕХАНІЗМІВ PRODURO™ TO-4+

Введення
PRODURO ™ TO-4 + - це оливи преміум

класу для КПП / приводних механізмів, 
розраховані на важкі умови експлуатації і 
відповідають вимогам специфікації Caterpillar 
TO-4 до мастильних матеріалів. Завдяки 
своєму винятковому складу ці оливи
максимально збільшують термін служби 
фрикційних матеріалів в трансмісіях Cater-
pillar з подвійним зчепленням, мінімізують 
вібрацію в механізмах гальм «мокрого» типу і 
захищають передачі приводу від зносу. 
Склад продукції лінійки PRODURO, в який 
входять гідроочищені базові оливи Petro-
Canada з чистотою 99,9% і високоефективні 
присадки, був спеціально розроблений для 
конкретної області застосування.

PRODURO TO-4+ випускається в наступних 
класах в’язкості: SAE 10W, SAE 30, SAE 50 
та SAE 60. 

Деякі з олив PRODURO TO-4 +
перевершують за своїми характеристиками 
традиційні оливи TO-4 і можуть 
використовуватися як всесезонні.Вони 
забезпечують стабільну ефективність
в широкому діапазоні температур і тривале 
збереження оптимальної в’язкості, що 
гарантує покращений захист і зниження 
зносу компонентів обладнання.

PRODURO TO-4+ SAE
ТАКОЖ  

ПІДХОДЯТЬ
ДЛЯ CAT TO-4

10W 5W

30 15W

50 -

60 -

Особливості та переваги
• Поліпшений захист

•	 Збереження оптимальної в’язкості
і поліпшений захист від зносу в широкому 
діапазоні температур експлуатації та 
навколишньому середовищі завдяки 
всесезонним характеристикам.
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 Макс. (Cat TO-4) 
Чим нижче, тим краще  

В’язкість по Брукфільду 
(-15 °C) ASTM D2983

Сезонна олива PRODURO TO-4 + 50 класу в’язкості SAE 50 
демонструє чудову текучість при низьких температурах. Чим 

нижче показник уявної в’язкості, тим вище показники 
текучості при низьких температурах.
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В’язкость по Брукфільду 
(-25 °C) ASTM D2983
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PRODURO 
TO-4+ 30

Конкурент 2 Конкурент 3 Конкурент 4

Макс. (Cat TO-4) 
Чим нижче, тим
краще

Сезонна олива PRODURO TO-4 + 30 класу в’язкості SAE 30 
демонструє чудову текучість при низьких температурах. Чим 

нижче показник уявної в’язкості, тим вище показники 
текучості  при низьких температурах.



•	 Чудова стійкість до розкладання оливи.
Збільшення терміну служби компонентів
завдяки зменшенню відкладень і більш
тривалого збереження вихідних
властивостей оливи.

•	 Значне поліпшення захисту трансмісій
і передач від зносу завдяки інноваційним 
складам олив.

•	 Зниження зносу в системах гідравлічних
насосів високого тиску.

• Більш тривалий термін  служби оливи

•	 Чудова стійкість до розкладання завдяки 
поліпшеному складу на основі базових 
олив Petro-Canada з чистотою 99,9%.

• Безперервна робота

•	 Ретельно вивірений баланс мастильних і
функціональних властивостей у складі 
оливи.

•	 Оптимізація роботи механізмів подвійного
зчеплення і гальм «мокрого» типу.

•	 Мінімізація зносу дисків зчеплення і вібрації
гальм.

• Зниження експлуатаційних витрат

•	 Скорочення витрат на технічне
обслуговування.

•	 Підвищення надійності

•	 Підвищення працездатності обладнання.

PRODURO TO-4+ 30
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У випробуванні  DKA на окислення ефективність продукту оцінювалась 
шляхом вимірювання підвищення кислотності оливи (ЗКЧ)  протягом 
певного часу (чим більш горизонтальна лінія,  тим краще). У порівнянні з 
провідними конкурентами  просунутий склад оливи  Petro-Canada 
PRODURO TO-4+�30 краще перешкоджає розкладанню оливи.

(CEC L-48-B-00)

Випробування DKA на окислення, 
160�°C, 192�г
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Для перевірки стійкості олив до високотемпературного
окислення проводиться випробування DKA.
Поєднання базових олив Petro-Canada Lubricants і
правильно підібраних присадок в складі оливи PRODURO
TO-4 + 10W забезпечує чудову термоокислювальну стійкість
і тривалий термін служби оливи і компонентів обладнання.
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PRODURO 
TO-4+ 10W

Конкурент 2

Олива PRODURO TO-4 + 10W продемонструвала 
високу стійкість до окислення - до кінця 
випробування в’язкість підвищилася всього на 8%. 
Чим нижче результат, тим вища ефективність, що 
дозволяє збільшити інтервал заміни оливи.

Конкурент 3
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TO-4+ 10W
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Випробування DKA на
окислення, 170 °C, 192 г

На ілюстраціях показаний рівень шламу / 
відкладень в пробірках в кінці випробування 

(CEC L-48-B-00 при 170°C протягом 192 г)
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Конкурент 2

Produro TO-4+ 30

Верхня межа

Нижня межа

12 500 18 750 25 000
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За результатами випробування Caterpillar VC-70, олива Petro-Canada 
Lubricants PRODURO TO-4 + 30 відповідає вимогам до постійного 
коефіцієнту для фрикційного матеріалу, широко використовуваного в 
обладнанні Caterpillar, а також вимогам специфікації Caterpillar TO-4 
(Friction Sequence FRRT). Конкурент 2 використовує інший хімічний склад 
і не відповідає вимогам щодо мінімального постійного коефіцієнту в 
розмірі 15 000 циклів.
Постійний коефіцієнт тертя вище мінімального значення, встановленого 
Caterpillar, є перевагою, так як дозволяє більш ефективно задіяти 
фрикційні диски, зменшити проковзування, знос і тепловиділення, а 
також підвищити потенційну гальмівну здатність в «мокрих» гальмах і 
ефективність передачі потужності до коліс. Зверніть увагу, що всі 
продукти відповідають вимогам до динамічного коефіцієнту для того ж 
фрикційного матеріалу.



Вибір категорії

ВИКОРИСТАННЯ
PRODURO TO-4+

10W4 30 50 60
Трансмісії з подвійним зчепленням4, °C (°F) Від -21 (-6) до +10 (+50) Від -9 (+16) до +35 (+95) Від  +5 (+41) до +37 (+98,6) Не рекомендовано 

Гідростатичні трансмісії4, °C (°F) Від  -20 (-4) до +40 (+104) Від  +5 (+41) до +50 (+122) Н/Д Н/Д

Кінцеві передачі шосейної техніки2, 
°C (°F) 

Від  -30 (-22) до 0 (+32) Від  -25 (-13) до +25 (+77) Від -18 (0) до +50 (+122) Від  -11 (+12,2) до +55 (+131)

Кінцеві передачі позашляхової технікі,3, 
°C (°F) 

Від -30 (-22) до -10 (+14) Від -25 (-13) до +15 (+59) Від  -18 (0) до +34 (+93) Від  -11 (+12,2) до +55 (+131)

Гідравлічні системи, °C (°F) Від -25(-13) до +50 (+122) Від -15 (+5) до +50 (+122) Н/Д Н/Д

Вторинні шестерні відбору потужності Від -32 (-26) до +30 (+86) Від -20 (-4) до +50 (+122) Н/Д Н/Д

Трансмісії з подвійним зчепленням (797) Не рекомендовано Від -9 (16) до +50 (+122) Від +3 (+37) до +55 (+131) Н/Д

Гідравлічні системи 
	 (автогрейдери	серіїМ)

Від  -5 (+23) до +40 (+104) Від  +10 (+50) до +50 (+122) Н/Д Н/Д

Натяжна пружина рами
гусеничного візка /
підшипник поворотного шворня

Від  -32 (-26) до 0 (+32) Від  -22 (-8) до +25 (+77) Від  +3 (+37) до +50 (+122) Від  +3 (+37) до +52 (+126)

Провідні мости (малі / середні) Від -27 (-17) до +15 (+59) Від -22 (-8) до +43 (+109) Від  +3 (+41) до +50 (+122) Н/Д

Провідні мости (великі) Від  -27 (-17) до 0 (+32) Від  -22 (-8) до +20 (+68) Від  -18 (0) до +43 (+109) Від  -7 (+19) до +52 (+126)

Трансмісії пускових двигунів Від -32 (-26) до +20 (+68) Від -12 (+10) до +25 (+77) Н/Д Н/Д

Вентилятори зі змінним кроком Не рекомендовано Від -17 (+1) до +25 (+77) Від  -12 (+10) до +52 (+126) Не рекомендовано

Екскаватори-навантажувачі (задні мости) Не рекомендовано Від  -27 (-17) до +40 (+104) Від +3 (+41) до +52 (+126) Від +8 (+46) до +55 (+131)

Примітка. Діапазон температур навколишнього середовища, ° C (° F)
1 Моделі Caterpillar 768C, 769C, від -10 °C до 22 °C (від-40 °F до 72 °F)
2 Колісний транспорт (трактори, навантажувачі, трелювальні трактори, катки і позашляхові вантажні автомобілі)
3 Гусеничний транспорт (трактори, навантажувачі, трелювальні трактори, трубоукладчики)
4  Додаткові відомості див. у публікації з технічного обслуговування Caterpillar Machine Fluids Recommendations, SEBU 6250 (остання 
версія).

Примітка
ОЛИВА  ДЛЯ КПП / ПРИВОДНИХ МЕХАНІЗМІВ 
PRODURO ™ TO-4 + призначені для 
позашляхової техніки Caterpillar. Склад цих олив 
відповідає специфікаціям Caterpillar TO-4, Cater-
pillar TO-2 (застаріла), API GL-3 для зубчастих 
приводів (застаріла), Allison C-4 для трансмісій 
(застаріла), API CD для дизельних двигунів 
(застаріла) і Eaton / Vickers (M-2950 / I-280-S).
Оливу  PRODURO TO-4 + рекомендується 
використовувати в гідравлічних системах, 
механічних КПП і карданних валах, для яких 
рекомендована олива TO-4. Крім того, ці оливи 
відповідають таким технічним умовам виробників 
обладнання: Dana Power Shift, Tremac, Euclid, 
Komatsu KES 07.868.1, Komatsu-Dresser, 
специфікації трансмісійних олив  для мікромуфт 
Komatsu, а також специфікаціям ZF TE-ML 03C 
(SAE 10W і SAE 30) і TE-ML 07F (SAE 30).

ОЛИВА PRODURO TO-4+ (класів 30, 50 и 60) 
також можна використовувати в механічних КПП 
Eaton відповідно до вимог до стандартного 
інтервалу заміни оливи в специфікації Eaton 
TCM T0021EN-US. Олива PRODURO TO-4+

рекомендована для наступних транспортних 
систем Caterpillar:

• Трансмісії з подвійним зчепленням 
і гідростатичні трансмісії4 

• Механізми гальм «мокрого» типу

• Диференціали і кінцеві передачі

• Гідравлічні системи

Для компонентів, яким потрібна олива Cater-
pillar FD-1, компанія Petro-Canada Lubricants 
рекомендує лінійку PRODURO FD-1. Відомості
по допустимому застосуванні див. в останній 
версії публікації Caterpillar SEBU 6250.
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™ Принадлежит или используется по лицензии.

СЕРТИФИЦИРОВАНО

Типові робочі показники

ВЛАСТИВІСТЬ
МЕТОД

ВИПРОБУВАННЯ

PRODURO™ TO-4+

10W 30 50 60
Щільність при 15 °C, кг/л D4052 0,856 0,873 0,888 0,8950
Температура спалаху, °C (°F) D92 239 (462) 259 (498) 257 (495) 253 (487)

В’язкість  сСт при 40 °C (сек. 
Сейболта при 100 °F) 
сСт при 100 °C (сек. 
Сейболта при 210 °F) 

D445
35,4 (181)

6,3 (47)
88,5 (459)
11,0 (64)

213,9 (1104)
18,3 (94)

368,9 (1980)
26,4 (133)

Індекс в’язкості D2270 128 110 96 96
В’язкість по Брукфильду,  сП при 

°C (°F)
D2983 48 100 при -35 (-31) 80 200 при -26 (-15) 33 780 при -15 (+5) 36 960 при -10 (+14)

В’язкість при холодному пуску,  сП 
при °C (°F)

D5293 5219 при -25 (-13) 10 433 при -20 (-4) 11 800 при -10 (+14) 12 909 при -5 (+23) 

Гранична в’язкість прокачування,  
cП при °C (°F)

D4684 13 967 при -25 (-13) 9892 при -20 (-4) 27 069 при -15 (+5)

Температура застигання, ° C (° F) D5950 -33 (-27) -27 (-17) -30 (-22) -24 (-11)
Цинк, % маси D4951 0,12 0,13 0,13 0,12
Кальцій,% маси D4951 0,30 0,31 0,31 0,31
Фосфор, % маси D4951 0,10 0,12 0,11 0,11
Сульфатна зола D874 1,00 1,34 1,13 1,22
Вспінювання         1

2 
     3

D892
0/0

15/0
0/0

0/0
0/0
0/0

20/0
20/0
0/0

20/0
20/0
0/0

ЗЛЧ D2896 7,80 8,40 8,60 8,80

Вищезгадані значення є типовими для стандартного виробництва. Вони не можуть розглядатися як технічні характеристики.


