Allison Onaylı Yağlar

Üstün Performans sunmak için tasarlanmıştır

TES 295® Şanzıman Sıvısı

Kalıcı Bir Bağlılık

Sadece en iyisi

Allison Şanzıman şirketinde, kalite sadece bir hedef değildir. Verilmiş bir

Allison şanzımanlar en yüksek kalitede olduğundan,

sözdür - dünyanın en kaliteli şanzımanlarını tasarlamaya verilmiş bir sözdür

üstün kaliteli yağları hak etmektedirler. Şanzımanınızın

bu. Bu söz, şanzımanların satılmasıyla sona ermez. Allison şirketi olarak,

Allison TES 295® onaylı yağlar ile Allisondan beklendiği

yüksek kaliteli şanzımanlarımızın Allison onaylı şanzıman yağları ile görevlerini

gibi çalışmasını sağlayın. Tıpkı Allison Otomatik

sürdürmelerini sağlamaktayız.

şanzımalarında olduğu gibi, Allison TES 295®
yağlarının özellikleri, yüksek kaliteli şanzımanlar için
en yüksek kalitede sıvı sağlamak amacıyla yıllar süren
sıkı araştırmalar ve testler sonucu geliştirilmiştir.

“Bu atölyeden üzerinde benim adımı taşıyarak
çıkan her ne olursa olsun, mümkün olduğu en iyi
işçiliğe sahip olacaktır.”

\ James A. Allison

Allison Şanzımanınız
Çok Yaşasın
Neden Allison TES 295® onaylı şanzıman sıvıları Allison
Otomatik şanzımanları için en iyi seçenektir? Çünkü
onun özellikleri, Allison’u iyi bilen kişiler tarafından
geliştirilmiştir. Allison TES 295® onaylı sıvılar, uzun

Baştan Sona Kalite
Allison şirketinin kuruluşundan bu yana kurucumuz James A. Allison kalitenin
her şeyden önce geldiğini bizlere söyleye gelmiştir. Dahası, Allison Şanzıman
şirketi, baştan sona kanıtlanmış kalitesi ile tam otomatik şanzımanda dünyanın
en önde gelen bir üreticisi olmuştur. Allison yapımı bir şanzımanın kapsamlı

boşaltma aralıkları sağlamakta ve geleneksel petrol
bazlı sıvılardan ve diğer sentetik sıvılardan daha yüksek
termal ve viskozite avantajları sunmaktadır . Tüm
Allison TES 295® onaylı sıvılar, sentetik bazlı olup diğer
sıvıların sunamadığı geliştirilmiş viskozite özelliğine
sahip bulunmaktadır.

şanzıman yağlarının Allison şanzıman ürünü standartlarına uyumlu olması için

Sadece Allison onaylı şanzıman sıvıları, Allison

test edip onaylayarak Allison şanzımanlarının değerini ve kalitesini çalışma

Otomatik şanzımanlarının sahip olduğu benzersiz

ömürleri boyunca korumaya çalışıyoruz.

bileşenlere uygun şekilde formüle edilmiştir. Allison
Şanzımanları için yağ ve filtre değişim bilgilerini
sağlayan hesaplayıcısı geliştirilmiştir. Daha fazla bilgi
için, allisontransmission.com/parts-service adresini
ziyaret edin.

TES 295® Sıvısının Faydaları
Allison onaylı sıvıları kullandığınızda, akıllı bir seçim yapmaktasınız:

Faydaları
Daha Uzun Boşaltma Aralıkları

TES 295®
✔

Geliştirilmiş Şanzıman Performansı

✔

Daha Düşük Çalıştırma Giderleri

✔

Optimum Şanzıman Koruması Sağlar
Bir Allison Fabrika Garantisi ile desteklenmektedir
Allison, Küresel Servis Ağı Tarafından desteklenmektedir

İşin Temeli
Allison Otomatik şanzımanlarını satın almanız,
verimliliğinizi ve alt çizginizi yükseltmenize yardımcı
olacaktır. Aynı şey Allison onaylı yağlar için de
geçerlidir. Allison TES 295® yağları, boşaltmalar
arasındaki süreyi uzatmak, bakım maliyetlerini
düşürmek ve kesintileri azaltmak suretiyle Allison
şanzımanı sahiplerinin zamanla paradan tasarruf elde
etmelerini sağlamak amacıyla Allison şanzımanlarının
performansını optimize etmek için tasarlanmıştır. Net
kazancınızı artırmayı sağlamak ve işinize değer katmak için,
Allison Onaylı TES 295® şanzıman yağını seçin.

Namınızla
kumar oynamayın
Allison onaylı TES 295® yağları, geleneksel şanzıman yağlarından
daha yüksek bir performans ve daha uzun ömür sağlayarak Allison
yapımı şanzıman sahiplerinin işlerinde başarı sağlamalarında yardımcı
olur. Orijinal olmayan Allison onaylı sıvıları satın alarak paradan biraz
tasarrufunuz olsa da, farkında olmadan bakım maliyetlerinizden ve
şanzımanınızın ömründen ödün veriyor olabilirsiniz. Ufak tasaruflar elde
etmek için çalışanlarınızı, araçlarınızı ve gelirinizi riske atmayın. İşinizde nam
salmak uzun süre almıştır. Sadece Allison onaylı sıvılara güvenin.

Tüm Özelliklere Sahibiz
Gerek otoyol ve gerekse arazi uygulamalarında olsun,
her uygulama için tüm Allison Transmission onaylı yağların
güncel bir listesi elimizde bulunmaktadır. Elimizdeki tüm yağların
listesini görmek için allisontransmission.com/parts-service
web sitemizi ziyaret edin.

✔
✔
✔

Allison Şanzıman Yetkili Servis Kapsamı

Dünya Çapında Destek
Indiana eyaletinin Indianapolis şehrindeki merkez binamızdan başlayarak
dünya çapındaki yaklaşık 1.400 Allison Yetkili Distribütörü ve Bayisi ile talep
ettiğiniz ürünler, eğitim, servis ve destekten hiç bir zaman uzak değilsiniz.

One Allison Way
Indianapolis, Indiana USA 46222-3271
Bilgiler veya teknik özellikler, önceden bir
bildirim yapılmaksızın veya yükümlülüğü
olmaksızın değiştirilebilir.

allisontransmission.com
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