
 
 

Gulf HT Fluid TO-4 
Fluido de transmissão powershift para serviço pesado 

Descrição do produto 

A série Gulf HT Fluid TO-4 é especificamente projetada para transmissões powershift, comandos finais e 
freios úmidos para equipamentos pesados fora de estrada usados em terraplenagem, exploração madeireira, 
transporte rodoviário e aplicações agrícolas. Produzidos a partir de óleos básicos de qualidade premium e 
aditivos de desempenho comprovados para fornecer excelente proteção ao desgaste, estabilidade termo-
oxidativa, características de fricção adequadas e proteção contra ferrugem e corrosão. Projetados para 
atender aos requisitos de desempenho da Caterpillar TO-4, transmissões Komatsu powershift, transmissões 
conversoras de torque ZF e Transmissões Automáticas Allison C-4. 

 

Features & Benefícios 

• Alta estabilidade termo-oxidativa e proteção de superfícies metálicas contra desgastes promovem 
maior vida útil ao óleo e ao equipamento 

• Excelente controle de propriedades friccionais evita deslizamento de embreagem e garante um 
funcionamento mais suave da transmissão e freios 

• Fornece uma boa proteção contra ferrugem e corrosão aos componentes de maior precisão ao operar 
em condições úmidas 

• Mantém as peças metálicas livres de lodo e verniz levando a uma operação confiável 

• Excelente controle de espuma garante desempenho efetivo de freio úmido e transmissão  

• Boa compatibilidade com selos comuns, anéis, e materiais de embreagem leva a tempo de inatividade 
reduzido 

• Boa fluidez em baixa temperatura (grau SAE 10W) garante a rápida partida dos equipamentos 
 

Aplicações 

• Transmissões powershift e automáticas, freio úmido, conversores de torque e sistemas hidrostáticos 
que requerem fluidos desta qualidade  

• Transmissões manuais pesadas, caixas de engrenagens, comandos finais e sistemas hidráulicos 
utilizados em equipamentos fora de estrada para aplicações de terraplenagem, agricultura, 
madeireira, construção e mineração que requerem fluidos atendendo às especificações abaixo 
mencionadas.  

• Conversores de torque industriais e sistemas hidráulicos onde esses tipos de fluidos são 

especificados 

 

Especificações, aprovações e propriedades típicas 
 

Atende às seguintes Especificações 10w 30 50 

Caterpillar TO-4, Komatsu KES 07.868.1 X X X 

Allison C4, ZF TE-ML 03 X X  

API CF, CF-2 X X X 

Propriedades Típicas  

Parâmetros de teste Método ASTM Valores Típicos 

Viscosidade @ 100 ºC, cSt D 445 7.12 10.88 18.4 

Índice de Viscosidade D 2270 100 95 96 

Ponto de fulgor, ºC D 92 182 238 248 

Ponto de fluidez, ºC D 97 -24 -15 -12 

TBN, mg KOH/g D 2896 7.56 7.56 7.56 

Densidade @ 15ºC, Kg/l D 1298 0.895 0.902 0.908 
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As propriedades acima mencionadas são típicas e pequenas variações podem ocorrer em condições normais de produção, sem qualquer interferência no 

desempenho do produto. Tais informações são baseadas no histórico de cada produto e não devem ser interpretadas como garantia de desempenho. Para isso, 

siga as recomendações do fabricante do equipamento quanto ao nível de desempenho e grau de viscosidade. Estas informações são consideradas corretas na data 

da publicação. A Gulf se reserva o direito de alterar, modificar ou substituir produtos e especificações sem aviso prévio  


