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Karta techniczna 

  

Shell ATF 134 FE 
Syntetyczny olej ATF do przekładni automatycznych w 

samochodach Mercedes-Benz 
 

Shell ATF 134 FE jest najwyższej jakości olejem syntetycznym do najnowszej generacji automatycznych 

siedmiostopniowych skrzyń biegów montowanych w osobowych samochodach firmy Mercedes-Benz. 
 

Zastosowanie 

Shell ATF 134 FE jest olejem przeznaczonym do 

fabrycznego napełniania i obsługi serwisowej 

najnowszych oszczędzających paliwo 

siedmiostopniowych automatycznych przekładni 

(NAG2FE+) montowanych w samochodach 

osobowych Mercedes-Benz.  

Shell ATF 134 FE jest wymagany dla wszystkich 

przekładni NAG2FE+. 

Shell ATF 134 FE nie może być stosowany we 

wcześniejszych pięcio- i siedmiostopniowych 

przekładniach, które wymagają olejów ATF z 

dopuszczeniami MB 236.10, 236.12 lub 236.14. 
 

Zalety eksploatacyjne i korzyści 

Shell ATF 134 FE jest olejem ATF o wysokich 

parametrach użytkowych, którego formulacja 

zawiera hydrokrakowaną syntetyczną bazę 

olejową oraz zaawansowane technologicznie 

dodatki. 

 

Shell ATF 134 FE zapewnia: 

• doskonała odporność na tarcie 

• wysoką odporność na utlenianie i 

działanie wysokich temperatur 

• doskonałą odporność na ścinanie  

• najwyższej jakości wyniki 

Specyfikacje i dopuszczenia 

MB 236.15 

Bezpieczeństwo pracy 

Informacje dotyczące Bezpieczeństwa i Higieny 

użytkowania znajdują się w Karcie Charakterystyki 

dostępnej na stronie internetowej: 

http://www.epc.shell.com  

 

Ochrona środowiska 

Nie wylewać zużytego oleju do ścieków, zbiorników 

wodnych, na ziemię. Usuwać zużyty olej z pomocą firm 

recyklingowych posiadających właściwe pozwolenia. 

 

Typowe Właściwości Fizyczne 
Shell ATF 134 FE 

Lepkość kinematyczna 

             40 
0
C                                 [mm

2
/s] 

            100 
0
C                                [mm

2
/s] 

 

ISO 3104 

 

19 

4.4 

Lepkość dynamiczna (Brookfield) 

            -40
0
C                                   [mPa/s] 

DIN 51398 9 000 

Współczynnik lepkości ISO 2909 147 

Gęstość 15 
0
C                                 [kg/m

3
] ISO 12185 845 

Temperatura zapłonu COC         [
0
C] ISO 2592 185 

Temperatura płynięcia                [
0
C] ISO 3016 -51 

Kolor  wizualna niebieski 

Powyższa charakterystyka jest typowa dla obecnej produkcji. Przyszłe partie produkcyjne będą spełniać specyfikacje 

produktowe Shell, niemniej mogą wystąpić pewne odchylenia od w/w wartości średnich. 


