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Gazpromneft ATF DX II 
Automata Sebességváltó Folyadék 
 
A Gazpromneft ATF DX II egy magas minőségű automata sebességváltó folyadék, amely idősebb személyautókhoz 
és általános automata váltókhoz 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 II alkalmazható kormányrásegítő rendszereknél, 
illetve olyan hidraulikus rendszerek esetén, amelyeknél az automata sebességváltó folyadék használata előírt. 
 
Alkalmazások 

 Olyan személyautók és általános automata sebességváltó rendszerekhez ajánlott, amelyeknél előírás a 
DEXRON

®
 IID teljesítményszint 

 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, tisztán tartja a 
sebességváltó-rendszert a hatékony működés érdekében  

Nagyszerű teljesítmény alacsony 
hőmérsékleten 

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

Nagyszerű élettartamnövelő tulajdonságok 
Csökkenti a sebességváltó elhasználódását és megnöveli az 
élettartamát 

Kompatibilis minden ismert tömítőanyaggal Nagyszerű szivárgásszabályozás 
 

 

Teljesíti az alábbi követelményeket:  

 General Motors DEXRON® IID  
 

 
Tipikus jellemzők 

Név Mérési eljárás Gazpromneft ATF DX II 

Szín vizuális piros 

Kinematikai viszkozitás 100
o
C-on, mm

2
/s ASTM D445 7,1 

Brookfield -40
o
C-on, mPa∙s ASTM D2983 50 000 

Lobbanáspont (COC), °С ASTM D92 190 

Dermedéspont , °С ASTM D97 -40 

Sűrűség 15
o
C-on, kg/m

3
 ASTM D4052 860 

 

 
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. 
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