
Gulf ATF DX III
PŁYN DO AUTOMATYCZNYCH SKRZYŃ BIEGÓW

Opis produktu
Gulf ATF DX III jest wysokiej jakości olejem do przekładni automatycznych do wszelkich przekładni produkowanych przez
General Motors i Forda, które wymagają odpowiednio olejów o specyfikacji DEXRON®-III G or MERCON®.
Specjalnie dobrane pakiet dodatków i oleje bazowe w Gulf ATF DX III zapewniają lepszą stabilność termooksydacyjną,
zachowanie własności smarnych w czasie, zabezpieczenie antykorozyjne, niskie pienienie i kompatybilność z uszczelnieniami.
Gulf ATF DX III przewyższa swoimi własnościami wymagania stawiane przez specyfikacje General Motors DEXRON®-IIIG
oraz Ford MERCON®. Gulf  ATF DX III  ma polepszoną odporność przeciw utlenianiu się  w wysokich temperaturach,
właściwości  przeciwzużyciowe oraz  odporność przeciw degradacji  chemicznej,  co  zabezpiecza go przed starzeniem w
wysokich temperaturach i  pomaga utrzymać sprawność przekładni.  Bardzo wysoki  wskaźnik  lepkości  zapewnia dobre
smarowanie zarówno w wysokich temperaturach pracy jak i w trakcie rozruchu, własności lepkościowe zapewniają równą
pracę i dobre osiągi przekładni, a niska tendencja do pienienia dają łagodne przełożenia i redukują straty oleju. Gulf ATF DX
III posiada ulepszoną formułę ochrony antykorozyjnej. W niskich temperaturach jest bardzo płynny co ułatwia zimny start
urządzenia. Olej jest kompatybilny z powszechnie używanymi materiałami, z których produkowane są uszczelki, co zmniejsza
ryzyko wycieków.
Olej Gulf ATF DX III jest zalecany do stosowania w pojazdach marki Ford wymagających oleju o specyfikacji MERCON®
oraz  do  samochodów  General  Motors,  do  przekładni  których  należy  używać  olejów  zgodnych  ze  specyfikacjami
DEXRON®-IIIG,  DEXRON®-IIE  lub  DEXRON®-IID.  Gulf  ATF  DX  III  jest  także  polecany  do  smarowania  układów
kierowniczych, systemów hydraulicznych w pojazdach i niektórych manualnych skrzyni biegów, które wymagają cieczy o
w/w specyfikacjach.
Spełnia normy
General Motors DEXRON® III G, Ford MERCON®, MB 236.1/236.5/236.6/236.7, MAN 339F Caterpillar TO-2, Hagglunds-Denison HF-0,
Allison C-4, ZF TE-ML 02F/03D/04D/09/11B/14A/17C

Właściwości Metoda testu Wartość
Gęstość @ 15°C, kg/m3 ASTM D4052 863
Lepkość kinematyczna @ 40°C ASTM D445 34.3
Lepkość kinematyczna @ 100°C ASTM D445 7.9
Lepkość Brookfielda mPa.s (cP) ASTM D2983 <20000 (-40°C)
Indeks Lepkości ASTM D2270 >170
Punkt Zapłonu (COC), °C ASTM D92 >185°C
Punkt Płynięcia, °C ASTM D97 <-42°C
Podatność na pienienie Seq. I / II ASTM D892 ---
Kolor Wizualna Czerwony
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