
Gulf ATF DX II
PŁYN DO AUTOMATYCZNYCH SKRZYŃ BIEGÓW

Opis produktu
Gulf ATF DX II jest cieczą smarną do przekładni automatycznych starszego typu, które wymagają oleju o specyfikacji
DEXRON® II D.
Wysokiej  jakości  bazy olejowe i  specjalne dodatki  zapewniają olejowi Gulf  ATF DX II  odporność na utlenianie,  lepsze
własności smarne, dobrą ciekłość w niskich temperaturach, polepszoną kompatybilność z uszczelnieniami i dają lepszą
ochronę przeciwzużyciową smarowanym przekładniom. Produkt przewyższa swoimi własnościami wyżej wymienioną normę
DEXRON® II D oraz umożliwia płynną pracę przekładni w różnych warunkach.
Gulf ATF DX II ma dobrą stabilność termooksydacyjną, przez minimalizuje się odkładanie osadów i nagarów utrzymując
sprzęt w czystości. Właściwości lepkościowe pozwalają na płynne przełożenia biegów w bardzo różnych warunkach pracy
przekładni.  Polepszone własności  przeciwzużyciowe pomagają efektywnie chronić  najwrażliwsze części.  Bardzo wysoki
wskaźnik lepkości zapewnia odpowiednie smarowanie w wysokich temperaturach pracy, jak i podczas zimnego startu, nawet
w trakcie mroźnej pogody, kiedy to olej ciągle utrzymuje wysoką ciekłość. Gulf ATF DX II ma bardzo dobre własności
antykorozyjne.  Jego niskie pienienie daje poczucie łagodnych ,  ale i  pewnych przełożeń. Kompatybilność z najczęściej
używanymi uszczelnieniami eliminuje ryzyko wycieków z przekładni.
Gulf ATF DX II jest zalecany do wszystkich samochodów General Motors wymagających do smarowania skrzyni biegów oleju
typu  DEXRON®-II  D.  Produkt  jest  polecany  także  do  smarowania  układów  kierowniczych  i  mobilnych  systemów
hydraulicznych, gdzie wymagane są ciecze o wyżej wymienionej specyfikacji.
 
Posiada aprobaty
ZF TE-ML 02F/04D
Spełnia normy
General Motors DEXRON®IID

Właściwości Metoda testu Wartość
Gęstość @ 15°C, kg/m3 ASTM D4052 863
Lepkość kinematyczna @ 40°C ASTM D445 37.3
Lepkość kinematyczna @ 100°C ASTM D445 7.0
Lepkość Brookfielda mPa.s (cP) ASTM D2983 <50000 (-40°C)
Indeks Lepkości ASTM D2270 >140
Punkt Zapłonu (COC), °C ASTM D92 >140°C
Punkt Płynięcia, °C ASTM D97 <-42°C
Podatność na pienienie Seq. I / II ASTM D892 ---
Kolor Wizualna Czerwony
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