
TES 668®

Orijinalin Gücünden Yararlanın
Gerçek Koruma, Dayanıklılık ve Güvenilirlik



Baştan Sona Kalite
Allison Transmission’ın kurulduğu günden bu yana, kurucumuz James A. Allison kalitenin her şeyden önce geldiğini vurguladı. Aslında 

Allison, baştan sona kanıtlanmış kalitesiyle dünyanın lider orta ve ağır hizmet tam otomatik şanzıman üreticisi oldu. İşimiz bir Allison 

şanzıman fabrikadan çıktığı anda sona ermiyor; Allison ürün standartlarına uygunluk için kapsamlı bir şekilde test edilmiş şanzıman yağlarını 

onaylayarak, bir Allison şanzımanın değerini ve kalitesini hizmet ömrü boyunca sürdürmesi için çalışıyoruz.

Yeni Nesil: TES 668®

Allison Transmission,yeni yüksek performanslı şanzıman yağı formülünü duyurdu. Allison TES 668® Onaylı Yağ, mineral bazlı, sentetik olmayan 

sıvılara kıyasla birçok avantaja sahip, modern bir formüldür. Bu yeni nesil şanzıman yağı tüm Allison 1000 Serisi™, 2000 Serisi™, 3000 Serisi™, 

4000 Serisi™ otomatik şanzımanlar ve H 40/50 EP™ Hibrit Seriler için uygundur.

TES 668, mineral bazlı yağları oksidatif stabilite, aşınma önleme performansı ve sürtünme değiştirici dayanıklılığı gibi bir dizi önemli alanda daha 

gelişmiştir. Bu faktörler, vites kalitesini iyileştirir ve mineral bazlı yağ yaşlandıkça yaşanan gürültü, titreşim ve sertliği azaltır. Daha iyi sürtünme 

performansı, sıcaklık değişimlerinde ve farklı yüklerde bile daha tutarlı kavrama performansı sağlar.

TES 668’in güçlü formülü sayesinde akışkan stabilitesi, yağlama ve soğuk çalıştırma ile ilgili en zorlu teknik özellikler yerine getirilir. Bu, Allison’ın 

ağır yük altında çalışırken bile, uzun yağ değişim aralıklarını desteklemesini sağlar. TES 668, ideal çalışmayı sağlamak amacıyla Allison ürünleri için 

geliştirilmiştir. Bir Allison ürününde onaylanmamış bir yağ kullanmak, sızdırmazlık ve sürtünme sorunları dahil olmak üzere, bir dizi dayanıklılık 

sorununa neden olmaktadır. Allison Yetkili Distribütörü veya Bayisi tarafından dağıtılan Allison Onaylı şanzıman yağlarının kullanılması, Allison 

ürünlerinin optimum performansının ve uzun ömürlü dayanıklılığının anahtarıdır.

Tartışmasız En İyi
Allison şanzımanlar en yüksek kalitede olduğundan, üstün seviyedeki yağları hak eder. Allison TES 668® Onaylı Yağ, şanzımanınızın bir Allison 

şanzımanının olması gerektiği gibi çalışmasını sağlar. Tıpkı Allison Otomatik Şanzımanlarda olduğu gibi, TES 668 spesifikasyonu da yağ 

formülasyonu teknolojisindeki en son gelişmelerden yararlanır. TES 668, modern bir katkı maddesi paketi ile aynı mükemmel performansı 

sunarak, TES 295® sıvılarının kanıtlanmış 20 yıllık geçmişini temel alır. TES 668 aynı zamanda, Allison Onaylı Yağlarının son kullanıcılara daha 

kapsamlı bir şekilde sunulmasını sağlayan satış sonrası onaylar için de modern bir yaklaşım sunar. TES 668, yüksek kalite seviyesi sayesinde, 

Allison Uzatılmış Şanzıman Kapsamı (Extended Transmission Coverages - ETC) ile birlikte kullanılması gereken koşulları da karşılar.
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TES 668®’in Avantajları
Özellikler + Avantajlar TES 668® Mineral Bazlı Yağlar

Uyumluluk  

Dayanıklılık  

Daha Düşük İşletme Maliyetleri  

Allison Fabrika Garantisi ile desteklenir  

Allison Yetkili Servis Ağı Tarafından Desteklenmektedir  

Daha İyi Vites Kalitesi 

Geliştirilmiş Sürtünme Performansı 

İyileştirilmiş Aşınma Önleyici Performansı 

Daha Uzun Ömürlü Titreşim Önleyici Katkı 

Soğuk Performansı 

Daha Uzun Yağ Değiştirme Aralıkları 

Şanzıman Performansını Geliştirir 

Optimum Şanzıman Koruması Sunar 

Orijinal Olduğu Nasıl Anlaşılır?
Allison, yağlar konusundaki itibarını ciddiye alır. Bir yağa, yalnızca Allison standartlarını 

karşıladıktan sonra onay rozetimizi ve belirli onay numarasını veriyoruz. Allison Onaylı yağ 

şişelerinin üzerinde, sağda görüldüğü gibi rozetimiz ve onay numaramız yer alır; örneğin 

668-10002020.

Her Şeye Sahibiz
Yol içinden, yol dışı uygulamalara kadar her uygulama için, tüm Allison Onaylı Yağlarının 

güncel bir listesine sahibiz. Tüm yağlistemizi görmek için web sitemizi ziyaret edin:  

allisontransmission.com/fluids.



Destek Dünyası
Indianapolis/Indiana, ABD’deki şirket merkezimizden, Macaristan ve 

Hindistan’daki üretim tesislerimize ve dünya genelinde 1.400’den fazla 

Allison Yetkili Distribütörüne ve Bayisine kadar, talep ettiğiniz ürün, 

eğitim, hizmet ve destekten asla uzakta değilsiniz.

Desteğimiz, bir Allison şanzıman belirlendiği anda başlar. Güçlü 

performans ve güvenilir verimlilik sunan özel bir paket oluşturmak 

amacıyla, model ve değerlerin motorunuza uyduğundan emin olmak 

için sizinle birlikte çalışıyoruz. Parça veya hizmete ihtiyacınız olduğunda, 

fabrika eğitimli uzmanlara ve Allison Genuine Parts™’a tüm dünyada 

hemen erişebileceğinizden emin olabilirsiniz.

One Allison Way
Indianapolis, Indiana USA 46222-3271

Bu broşürde yer alan bilgiler ve spesifikasyonlar, 
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