
Annak ellenére, hogy az itt szereplő információk és adatok jellemzőek a jelenlegi termékre és a specifikációnak megfelelőek, 
kisebb eltérések előfordulhatnak. Az információk pontosságára vagy a termék megfelelőségére vonatkozóan nem vállalunk 
kifejezett vagy hallgatólagos garanciát. Alkalmazással kapcsolatos tanácsok és további információk a műszaki 
ügyfélszolgálatunkon érhetők el. E-mail: OilSupport@gazprom-neft.ru. 12/2017 
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Gazpromneft ATF DX III 
Automata Sebességváltó Folyadék 
 
A Gazpromneft ATF DX III egy magas minőségű automata sebességváltó folyadék, amely a legtöbb személyautóhoz 
és általános automata váltóhoz ajánlott. A folyadékot arra tervezték, hogy a maximális teljesítményt hozza ki a 
váltóból, csökkentse annak elhasználódási idejét, megelőzze a szivárgásokat, valamint hogy fenntartsa a 
gördülékeny váltást a fokozatok között. A Gazpromneft ATF DX III alkalmazható kormányrásegítő rendszereknél, 
illetve olyan hidraulikus rendszerek esetén, amelyeknél az automata sebességváltó folyadék használata előírt. 
 
Alkalmazások 

 Személyautókhoz és általános automata sebességváltó rendszerekhez ajánlott 

 Olyan kormányrásegítő  és hidraulikus rendszerekhez ajánlott, amelyeknél előírás az automata sebességváltó 
folyadék 

 

Tulajdonságok Előnyök és lehetséges előnyök 

Nagyszerű hő és oxidációs stabilitás 
Csökkenti a lerakódást és az olajüledéket ezzel biztosítva az 
egyedülálló váltóteljesítményt még mostoha körülmányek között 
is  

Nagyszerű teljesítmény alacsony hőmérsékleten 
Alacsony hőmérsékleten is biztosítja a gördülékeny váltást a 
fokozatok között, így elősegítve a sebességváltást hidegindítás 
során 

Nagyszerű surlódáscsökkentő tulajdonságok Fejlett váltóhatékonyság és gördülékeny váltóteljesítmény 

Kompatibilis minden ismert tömítőanyaggal Kiváló szivárgásszabályozás 
 

 

Teljesíti az alábbi követelményeket:  

 General Motors DEXRON® IIIG 
 General Motors TASA 
 MB 236.1 
 MB 236.11 
 MB 236.2 
 MB 236.3 
 MB 236.5 
 MB 236.6 
 MB 236.7 

 Allison C-4 
 BMW LA 2634, LT 71141 
 Caterpillar TO-2 
 Ford MERCON 
 MAN 339 Type V1/Z1 
 Voith H55.6335 
 Volvo 97341, CE 97340 
 ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 05L, 09,11B, 14A, 17C, 21L 

 

 
Tipikus jellemzők 

Név Mérési eljárás Gazpromneft ATF DX III 

Szín vizuális red 

Kinematikai viszkozitás 100
o
C-on, mm

2
/s ASTM D445 7,2 

Brookfield -40
o
C-on, mPa∙s ASTM D2983 16000 

Lobbanáspont (COC), °С ASTM D92 213 

Dermedéspont , °С ASTM D97 -48 

Sűrűség 15
o
C-on, kg/m

3
 ASTM D4052 856 

 

 
Egészségvédelem, biztonság és környezet 
A termékekkel kapcsolatos információk a mellékelt Biztonsági Adatlapon (BA) találhatók. Az adatlap útmutatást ad a 
lehetséges veszélyekről, óvintézkedésekről és elsősegélyről, valamint a termék környezetre gyakorolt hatásairól és a 
használt termék megsemmisítéséről. A BA-k kérésre elérhetőek az értékesítési irodákban. Tilos a termék nem 
rendeltetésszerű használata. 

mailto:OilSupport@gazprom-neft.ru
mailto:info@g-energy.hu

