
Tec Lube
500 ml
Huipputason moni-
käyttöinen voitelu- ja 
ruosteenpoistoaine.
Irrottaa jumiutu-
neet osat, voitelee, 
suojaa ja poistaa 
kosteutta. Voidaan 
käyttää kaikilla 
metallipinnoilla. 
Sisältää PTFE:tä.

Diff & Gear 
Treatment 
120 ml

Vähentää vaihde- 
laatikon ja tasaus- 
pyörästön äänihaittoja 
sekä varmistaa sujuvan 
vaihteenvaihdon.
Pidentää vaihdelaatikon  
ja tasauspyörästön  
käyttöikää.

DIFF AND GEAR TREATMENT 
Manuaalivaihteistojen ja tasauspyörästöjen huoltoon 

Tec4 Diff and Gear Treatmentia käytetään estämään 
manuaalivaihteistojen ja tasauspyörästöjen alkavia ääni- ja 
kulumisongelmia sekä vaihteensiirtohaarukoiden takerteluongelmia.

Tec4 Diff and Gear Treatmentilla saavutetaan seuraavat edut 
manuaalivaihteistossa ja/tai tasauspyörästössä ohjeiden 
mukaisesti käytettynä:    

• vaihteensiirto herkistyy
• vaihteiston ja tasauspyörästön ääntely hiljenee
• hammaspyörästön kitka vähenee, mikä alentaa käyttölämpötilaa
• likaantuminen vähenee
• hammaspyörästön kuluminen vähenee ja vaihteiston käyttöikä 
pitenee
• sopii käytettäväksi tasauspyörästön luistonrajoittimen yhteydessä
• voidaan käyttää vianmäärityksessä ilman kalliita purkutöitä

Tec4 Diff and Gear Treatment on yhteensopiva seuraavat 
luokitukset täyttävien vaihteistoöljyjen kanssa:   

• API GL4/5
• MT 1
• MIL-L-2105 D
• VW TL 726Y, TL 727, TL 52145, TL 52157
• Mercedes Benz 235.0/135.1

Tec4 Diff and Gear Treatmentilla voidaan vähentää ylimääräisiä 
ääniä ja parantaa siirtohaarukoiden takertelusta johtuvaa jäykkää 
vaihteensiirtoa vaihteiston / tasauspyörästön ollessa vain lievästi 
kulunut. Mikäli vaihteensiirron takertelu johtuu likaantuneista 
sykronirenkaiden uritetuista leikkuupinnoista, tulee vaiheisto 
puhdistaa Tec4 Oil System Cleanerilla, jonka jälkeen lisätään Tec4 
Auto Transmission Treatmentia. Pyydä tarkat ohjeet Techlevel/Tec4 
–asiantuntijaltasi.

Käyttö

Lisää 120 ml tuubi Tec4 Diff and Gear Treatmentia tavanomaisen 
henkilöauton manuaalivaihteistoon tai tasauspyörästöön sekä 
suurempiin järjestelmiin 5 % öljytilavuudesta.  

Jos manuaalivaihteistossa on kuitenkin automaattivaihteistoöljyä, 
suosittelemme Tec4 Auto Transmission Treatmentia. 

Tilausnumero 601104 
Tehdaspakkaus 12 kpl (á 120 ml)
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