
Cechy charakterystyczne i zalety

Unikac kontaktu ze skóra. W przypadku kontaktu ze skóra dokladnie przemyc ja woda mydlana. Usuwac zuzyty
olej w punkcie recyklingu lub równowaznym. Karty charakterystyki są dostępne na stronie
www.statoillubricants.com i dostarczane na żądanie.

TRANSWAY ATF ULTRA zawiera dodatki skutecznie przeciwdziałające zużyciu, zmniejszające zmęczenie
powierzchniowe i chroniące przed korozją. Produkt ten ma bardzo dobre właściwości przeciwutleniające,
co przekłada się na zmniejszenie wymaganej częstotliwości wymiany oleju i zwiększenie maksymalnej
dopuszczalnej temperatury pracy. Produkt jest kompatybilny z wiekszoscia uszczelek, co minimalizuje ryzyko
wystepowania przecieków. Bardzo dobre właściwości w niskich i wysokich temperaturach umożliwiają płynną
zmianę biegów w warunkach skrajnego zimna i ciepła. Produkt TRANSWAY ATF ULTRA jest kompatybilny
wstecz ze starszymi olejami zgodnymi ze specyfikacjami Dexron II i III.

Próby i zatwierdzenia

Obszar stosowania

TRANSWAY ATF ULTRA

Specyfikacje:  GM Dexron III H, GM Dexron VI, Ford Mercon V, JASO-1A, Allison C-4

Olej przekładniowy do stosowania w automatycznych skrzyniach
biegów (ATF)

TRANSWAY ATF ULTRA jest zalecany do wszelkiego rodzaju automatycznych i recznych skrzyn biegów, w
których zaleca sie stosowac ciecz do przekladni hydrokinetycznych. Produkt ten jest zalecany do większości
samochodów osobowych oraz pojazdów ciężkich, transportowych i przeznaczonych do wielkogabarytowych
ładunków specjalnych. TRANSWAY ATF ULTRA opracowano pod kątem szczególnego zapotrzebowania na oleje
przekładniowe pozwalające zmniejszać wymaganą częstotliwość wymiany oleju. Produkt ten jest zalecany
również do zastosowań w wymagających warunkach i wysokich temperaturach, w których nie sprawdza się
zwykła ciecz do przekładni hydrokinetycznych (ATF).

Zatwierdzenia:  MAN 339 typ Z3, MAN 339 typ V2, MB-Approval 236.6, ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 14C, ZF
TE-ML 16M, ZF TE-ML 20C, Voith DIWA 55.6336, Volvo 97341

Data poprawek  27-maj-2014

Opis produktu

ZF TE-ML 02F, ZF TE-ML 11A, ZF TE-ML 11B, ZF TE-ML 17C
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TRANSWAY ATF ULTRA to całkowicie syntetyczny olej przekładniowy przeznaczony do przekładni
automatycznych. Produkt ten opracowano z myślą o umożliwieniu pracy w wymagających warunkach
i zmniejszeniu wymaganej częstotliwości wymiany oleju.

Postępowanie ze środkami oraz ich przechowywanie



Dane charakterystyczne

7.65

ASTM D 2983

838

Lepkość w temperaturze 40°C
mm²/s

Temperatura zapłonu zmierzona
metodą otwartego naczynia
(COC)

Lepkość kinematyczna
Brookfielda w temperaturze -40°C

temperatura krzepnięcia

ISO 3104

Wartość

36.8

Charakterystyka

kg/m3

Wskaźnik lepkości

219

mm²/s
-63

mPas

183

Gęstość w temperaturze 15°C

ISO 3104

Jednostki
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ISO 2909
Lepkość w temperaturze 100°C

Metoda

ISO 3016

6900

ISO 2592


