
Product gegevens

Alpha VT 32
Turbo transmissie olie

Omschrijving
Castrol Alpha™ VT 32 is ontwikkeld om Voith Turbo transmissies een lange levensduur en hoge betrouwbaarheid te
geven.  Het overstijgt Voith specificatie 3.90-8e_2011-07.

Toepassing
Alpha VT 32 is geformuleerd voor hydrokinetische transmissies zoals die vooral bij spoorweg locomotieven gebruikt
worden. Andere toepassingen zijn onder andere vrachtwagens en zware grondverzetmachines die met dit type
transmissies zijn uitgerust. De olie is tevens geschikt voor conventionele industriële aandrijvingen waar het gebruik van
een olie met deze viscositeit wordt aanbevolen. Deze olie combineert hoge belastbaarheid met uitstekende oxidatie
weerstand, corrosiewering en minimale schuimvorming.
Alpha VT 32 is volledig verdraagzaam met nitril, silicone en fluoropolymeer elastomeren.
 
Alpha VT 32 voldoet aan de eisen van: Voith Turbo specificatie 3.90-8e_2011-07

Voordelen
Lange levensduur.
Uitstekend draagvermogen en weerstand tegen micropitting.
Goed verdraagzaam met afdichtingen.
Weinig schuim en ontluchting.
Uitstekend demulgerend.
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Productspecificaties

Naam Methode Eenheden Alpha VT
32

Dichtheid bij 15°C ISO 12185 kg/m³ 870

Kin. Viscositeit bij 40°C
ISO 3104, ASTM
D445

mm²/s 32

Kin. Viscositeit bij 100°C
ISO 3104, ASTM
D445

mm²/s 5,4

Viscositeits Index
ISO 2909, ASTM
D2270

None 105

Stolpunt
ISO 3016, ASTM
D97

°C -42

Vlampunt - open cup methode
ISO 2592, ASTM
D92

°C 234

Luchtafscheiding bij 50°C ISO 9120 minuut 4

Water afscheiding bij 54°C (40/37/3)
ISO 6614, ASTM
D1401

minuut 5

Schuimtest Seq. I - neiging /
stabiliteit

ISO 6247 ml / ml 0 / 0

Schuimtest Seq. II - neiging /
stabiliteit

ISO 6247 ml / ml 10 / 0

Schuimtest Seq. III - neiging /
stabiliteit

ISO 6247 ml / ml 0 / 0

Roest test - synthetisch zeewater
(24 uur)

ISO 7120 - Pass

Zuurgetal
ISO 6619, ASTM
D664

mgKOH/g 2,35

FZG Gear Scuffing test - A/8.3/90 ISO 14635-1 Schade belastingtrap >12

FZG Micropitting test bij 90°C FVA 54/1
Schade belasting trap / Micropitting
score

>10 (hoog)

Gebruikelijke fabrikage-toleranties voorbehouden.
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Wij zijn van mening dat dit datablad en de informatie die het bevat, correct is op de datum van afdrukken. Echter wij kunnen geen garantie afgeven, expliciet of
impliciet, over de stiptheid en volledigheid ervan. De vermelde meetwaarden zijn gebaseerd op standaard laboratoriumonderzoek en gelden slechts als
richtwaarde. De gebruikers dienen zeker te stellen dat ze de laatste versie van dit datablad gebruiken. Het is de verantwoording van de gebruiker om de
producten veilig te gebruiken, te beoordelen of het geschikt is voor de voorgenomen toepassing en te voldoen aan de passende wetgeving.
Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar voor al onze producten en behoren geraadpleegd te worden voor informatie over opslag, hantering en verwijdering
van het product. BP plc en haar dochterondernemingen aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van onjuist gebruik van het product of
van enig falen door het niet opvolgen van aanbevelingen of van gevaren inherent aan de aard van het product. Op al onze producten, service en informatie
gelden onze standaardleveringsvoorwaarden. Neem contact op met onze locale vertegenwoordiging indien u meer informatie nodig heeft.

NL: Rivium Boulevard 301, 2909 LK Capelle a/d IJssel , BE: Uitbreidingstraat 60-62 , 2600 Berchem/Antwerpen,
Tel +31 (0)10 249 44 34, Fax +31 (0)10 249 44 30, Tel +32 (0)3 286 62 10, Fax +32 (0)3 286 62 20,
www.castrol.com/industrial
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