
Gulf ATF Synth
SYNTETYCZNY PŁYN DO AUTOMATYCZNYCH SKRZYŃ BIEGÓW

Opis produktu
Gulf ATF Synth jest syntetycznym płynem przeznaczonym do smarowania wysokoobciążonych przekładni automatycznych
montowanych w nowoczesnych samochodach osobowych i ciężarowych. Produkt jest zaprojektowany do pracy w bardzo
ciężkich warunkach oraz zapewnia zdecydowanie lepsze parametry i osiągi sprzętu. Gulf ATF Synth zapewnia bardzo dobrą
pracę przekładni, wysoką czystość jej elementów, a także pozwala na wydłużenie okresów między wymianami.
Gulf ATF Synth wykazuje wyjątkowo wysoką stabilność termooksydacyjną, co pozwala zredukować ilość tworzących się
osadów do minimum i osiągać założoną sprawność transmisji mocy. Podwyższona trwałość własności lepkościowych skutkuje
płynnymi przełożaniami biegów i oszczędnością w zużyciu paliwa. Wysoki wskaźnik lepkości zapewnia dobre smarowanie tak
w wysokich temperaturach pracy, jak i w niskich temperaturach, podczas zimnego startu, fazy rozgrzewania przekładni czy
układu hydraulicznego, także w trakcie mroźnych dni, kiedy to olej utrzymuje doskonale swoją ciekłość. Bardzo dobre
własności przeciwzużyciowe chronią wrażliwe elementy przekładni, istotnie wydłużając ich trwałość.
Gulf ATF Synth bardzo dobrze chroni metalowe części przed korozją, a jego kompatybilność z uszczelkami zapobiega
wyciekom.
Gulf ATF Synth jest zalecany do smarowania nowoczesnych, wysokoobciążonych przekładni automatycznych pracujących w
ciężkich  warunkach,  takich  jak  wysoka  lub  bardzo  niska  temperatura,  obciążenia,  wibracje.  Jest  także  polecany  do
przekładni  maszyn  budowlanych,  górniczych,  itp.,  które  wymagają  cieczy  spełniających  specyfikacje  Allison  C-4  lub
Caterpillar TO-2.
Spełnia normy
GM DEXRON®-II E, Ford MERCON®, MB 236.8, Allison C-4, Caterpillar TO-2 ZF TE-ML 09/14B/16M, Voith G 1363 (Extended Drain)

Właściwości Metoda testu Wartość
Gęstość @ 15°C, kg/m3 ASTM D4052 841
Lepkość kinematyczna @ 40°C ASTM D445 34.5
Lepkość kinematyczna @ 100°C ASTM D445 7.56
Lepkość Brookfielda mPa.s (cP) ASTM D2983 7700 (-40°C)
Indeks Lepkości ASTM D2270 195
Punkt Zapłonu (COC), °C ASTM D92 246°C
Punkt Płynięcia, °C ASTM D97 -51°C
Podatność na pienienie Seq. I / II ASTM D892 ---
Kolor Wizualna Czerwony
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