
TES 668®

Aproveite o poder do genuíno
Proteção, durabilidade e confiabilidade genuínas



Qualidade do início ao fim
Desde o início da Allison Transmission, nosso fundador, James A. Allison, afirmou que a qualidade está acima de tudo. Na verdade, a Allison 

tornou-se o maior produtor mundial de transmissões totalmente automáticas de média e alta resistência por meio de qualidade comprovada 

do início ao fim. Nosso trabalho não para quando uma transmissão Allison deixa a fábrica – trabalhamos para manter o valor e a qualidade 

de uma transmissão Allison durante toda sua vida por meio da aprovação de fluidos de transmissão que são exaustivamente testados para 

garantir a conformidade com as normas de produto da Allison.

A próxima geração: TES 668®

A Allison Transmission anuncia uma nova formulação de seu fluido de transmissão de alto desempenho. O fluido aprovado pela especificação 

TES 668® da Allison tem formulação moderna, com muitas vantagens em comparação com fluidos não sintéticos de base mineral. Este fluido de 

transmissão de última geração é especificado para todas as transmissões automáticas Allison da Série 1000™, Série 2000™, Série 3000™,  

Série 4000™ e Série Híbrida H 40/50 EP™.

O TES 668 se baseia no bom desempenho demonstrado pelos fluidos de base mineral em várias áreas-chave, como estabilidade oxidativa, atuação 

antidesgaste e durabilidade do modificador de atrito. Esses fatores melhoram a qualidade das marchas e reduzem o ruído, vibração e aspereza 

sofridos com o envelhecimento do fluido de base mineral. Melhor desempenho de atrito proporciona uma atuação da embreagem com maior 

consistência – mesmo com variações de temperatura ou volume de carga.

A formulação robusta do TES 668 atende às especificações mais exigentes relacionadas à estabilidade de fluidos, lubrificação e operação a frio. Isso 

permite que a Allison tenha longos períodos para a troca, mesmo operando com cargas pesadas. O TES 668 é especificado para produtos Allison 

para garantir uma operação ideal. São muitos os problemas decorrentes do uso de um fluido não aprovado em um produto Allison, como falhas de 

vedação e atrito. Usar fluidos de transmissão aprovados pela Allison adquiridos de um Distribuidor ou Dealer Autorizado Allison é a chave para o 

desempenho ideal e longa duração dos nossos produtos.

Somente os melhores
Como as transmissões Allison são da mais alta qualidade, elas merecem fluidos de qualidade superior. Os fluidos aprovados Allison TES 668® 

mantêm sua transmissão em funcionamento exatamente como deve ser uma Allison. Assim como as transmissões automáticas Allison, a 

especificação TES 668 foi desenvolvida com o que há de mais moderno em tecnologia de formulação de fluidos. O TES 668 se baseia no 

histórico comprovado de 20 anos do fluido sintético TES 295®, fornecendo o mesmo desempenho superior com um moderno pacote de 

aditivos. O TES 668 também oferece uma abordagem simplificada para aprovações de pós-venda que permite maior disponibilidade de 

fluidos aprovados pela Allison para os usuários finais. Devido ao alto nível de qualidade, o TES 668 atende os requisitos para ser usado em 

conjunto com a Garantia Estendida (ETC) da Allison..
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Benefícios do TES 668®

Recursos + benefícios TES 668® Fluidos de base mineral

Compatibilidade  

Durabilidade  

Custos operacionais mais baixos  

Cobertas pela garantia de fábrica da Allison  

Com suporte da rede de serviços autorizados da Allison  

Maior qualidade de troca de marcha 

Melhor desempenho de atrito 

Desempenho antidesgaste aprimorado 

Agente de redução de trancos mais duradouro 

Operação a frio 

Intervalos de troca prolongados 

Desempenho de transmissão aprimorado 

Proteção otimizada da transmissão 

Como saber se é genuíno?
A Allison leva a reputação de seus fluidos muito a sério. Somente depois de um óleo atender 

aos padrões da Allison é que lhe damos nosso selo de aprovação e um número de aprovação 

designado. Os óleos aprovados pela Allison carregarão nosso selo na garrafa, como exibido 

à direita, e com o número de aprovação, por exemplo, 668-10002020.

Temos de tudo
Para aplicações comerciais e fora-de-estrada, temos uma lista atualizada de todos os fluidos 

de transmissão aprovados pela Allison para cada aplicação. Visite nosso website e consulte a 

lista completa de fluidos allisontransmission.com/fluids.



Um Mundo de Apoio
Desde a nossa sede em Indianapolis, Indiana, EUA, até nossas fábricas 

na Hungria e na Índia, assim como cerca de 1.400 Distribuidores e 

Revendedores Allison autorizados em todo o mundo, você nunca estará 

longe dos produtos, treinamento, serviços e a assistência necessária.

Nosso apoio começa na hora que as transmissões Allison são 

especificadas. Trabalhamos com você para garantir que os modelos 

e limites técnicos estejam de acordo com o seu motor para criar um 

pacote personalizado de desempenho e eficiência confiável. Quando 

precisar de peças ou serviços, conte com o acesso global a especialistas 

treinados e as Allison Genuine Parts™ (Peças Genuínas Allison).

One Allison Way
Indianapolis, Indiana USA 46222-3271

Informações ou especificações sujeitas a 
alteração sem aviso ou obrigação.
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