
MOL ATF 3G
kapalina pro automatické převodovky

MOL ATF 3G je kapalina pro automatické převodovky vyrobená z minerálních základových olejů vyrobených
procesy rafinace ropy a obsahují přísady, které jsou v souladu s přísnými požadavky na kvalitu. Poskytují optimální
mazání a ochranu převodovky ve všech provozních podmínkách.

Použití

Automatické převodovky osobních vozů a lehkých užitkových vozidel

Automatické převodovky autobusů

Lodní převody

Hydraulická servozařízení

Automatické převodovky osobních vozů a lehkých užitkových vozidel

Automatické převodovky autobusů

Lodní převody

Hydraulická servozařízení

Vlastnosti a výhody

Optimální třecí vlastnostiPřesné a tiché řazení převodových stupňů
Pohodlný a efektivní provoz

Přesné a tiché řazení převodových stupňů
Pohodlný a efektivní provoz

Optimální třecí vlastnosti

Zlepšené nízkoteplotní vlastnostiSpolehlivý provoz i při nízkých teplotáchSpolehlivý provoz i při nízkých teplotáchZlepšené nízkoteplotní vlastnosti

Nízká tendence k pěněníSouvislý, stabilní mazací film, i při vysokých otáčkáchSouvislý, stabilní mazací film, i při vysokých otáčkáchNízká tendence k pěnění

Vynikající střihová stabilitaZachovává si mazivost během dlouhého výměnného intervaluZachovává si mazivost během dlouhého výměnného intervaluVynikající střihová stabilita

Dobrá tepelná a oxidační stabilitaNetvoří se usazeniny anebo kaly
Nižší provozní náklady, náklady na údržbu a likvidaci

Netvoří se usazeniny anebo kaly
Nižší provozní náklady, náklady na údržbu a likvidaci

Dobrá tepelná a oxidační stabilita

Specifikace a schválení

MAN 339 Typ L1
MAN 339 Typ V1
MAN 339 Typ Z1
ZF TE-ML 04D[ZF001179]
ZF TE-ML 14A[ZF001179]
Voith H55.6335
ZETOR

GM Dexron-IIIG
Ford Mercon
ZF TE-ML 05L
ZF TE-ML 09
ZF TE-ML 11B
Allison C-4
Volvo CE 97341

GM Dexron-IIIG
Ford Mercon
ZF TE-ML 05L
ZF TE-ML 09
ZF TE-ML 11B
Allison C-4
Volvo CE 97341

Výrobce :MOL-LUB Ltd.
Dovozce : MOL Česká republika, s.r.o., Purkyňova 2121/3, Nové Město, 110 00 Praha 1
Zákaznický a technický servis : Tel.: + 420 241 080 855, 843, 821 mobil: 602 578 385 ; Fax : + 420 241 080 878
E-mail: objednavky-oleje@molcesko.cz Web: http://molcesko.cz
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MOL ATF 3G
kapalina pro automatické převodovky

Vlastnosti

Vlastnosti Typické hodnoty

0,855Hustota při 15°C [g/cm3]

34,8Kinematická viskozita při 40 °C [mm2/s]

7,2Kinematická viskozita při 100 °C [mm2/s]

182Viskozitní index

-51Bod tekutosti [°C]

210Bod vzplanutí v otevřeném kelímku (Cleveland ) [°C]

Vlastnosti v tabulce jsou typické hodnoty produktu a nepředstavují specifikaci.

Pokyny pro manipulaci a skladování

Skladujte v originálních obalech na suchých a dobře větraných místech. Chraňte před přímým ohněm a jinými zdroji
zapálení a před přímým slunečním zářením.
Během transportu, skladování a užívání produktu dodržujte pracovně-bezpečnostní pokyny a ekologická pravidla
vztahující se k ropným produktům.
Pro podrobnější informace si vyžádejte bezpečnostních list produktu.
Převodové oleje jsou komplexně formulované výrobky a jejich dodatečná aditivace je nežádoucí a může způsobit
nepředvídatelné problémy. V takovém případě výrobce ani prodejce nenesou zodpovědnost za vzniklé škody.
V původním obalu při dodržení skladovacích podmínek: 60 měsíců
Doporučená teplota skladování: max. 40°C

Výrobce :MOL-LUB Ltd.
Dovozce : MOL Česká republika, s.r.o., Purkyňova 2121/3, Nové Město, 110 00 Praha 1
Zákaznický a technický servis : Tel.: + 420 241 080 855, 843, 821 mobil: 602 578 385 ; Fax : + 420 241 080 878
E-mail: objednavky-oleje@molcesko.cz Web: http://molcesko.cz
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