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FCH - ATF II D - uniwersalny olej do przekładni automatycznych 
 
WŁAŚCIWOŚCI : 
 

 Bardzo dobrze zachowuje się w niskich temperaturach i gwarantuje bezawaryjną pracę przekładni oraz 
płynną (bez szarpnięć) zmianę przełożeń  

 W wysokich temperaturach pozostawia trwały film smarujący 
 Bardzo dobre parametry antyzużyciowe - wydłużone interwały wymiany oleju 
 Dodatkowo gwarantuje wszystkie wskaźniki jakie olej klasy ATF II D powinien posiadać, takie jak bardzo 

dobre własności antyzużyciowe, doskonała odporność na wysokie obciążenia, ochronę antykorozyjną, 
własności antypienne i kompatybilność z uszczelnieniami 

 Zapobiega powstawaniu laków, szlamów i osadów, pozwalając utrzymać wnętrze skrzyni biegów w 
czystości zapewniając sprawne jej działanie 

 
 
ZASTOSOWANIA : 
 

 jest przeznaczony do przekładni automatycznych w samochodach osobowych, truckach, autobusach, 
wózkach widłowych i innych pojazdach użytkowych oraz pojazdach  

 zalecany jest również do stosowania w urządzeniach wspomagających układy kierownicze, w 
sprzęgłach hydraulicznych samochodów osobowych i ciężarowych oraz w układach hydraulicznych 
wymagających stosowania olejów typu ATF II D 

 

SPECYFIKACJE : 
 
- GM Dexron II D  
- Voith H55.6335.3x (G 607) 
- MAN 339 Typ V1 und Typ Z1 
- Mercedes 236.1, 236.5, 236.6, 236.7 
- ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 14A, 17C 
- Ford Mercon  
- Allison C-4 
- Caterpillar TO-2 
 
DANE TECHNICZNE :  
 
Gęstość w 15oC   kg/m3    871 
Lepkość kinematyczna w 40oC mm2/s    36,1 
Lepkość kinematyczna w 100oC       mm2/s      7,2 
Wskaźnik lepkości       168 
Punkt zapłonu DIN 51376        oC            > 204 
Temperatura krzepnięcia DIN 51597      oC            < - 45 
 

FEHCHEM – specjalista w dziedzinie środków smarnych i chemii przemysłowej                                                                                                   
Dzięki stałemu rozwojowi naszej firmy oraz rozbudowie sieci dystrybucyjnej, nasi klienci mogą czerpać korzyści ze stabilnej, najwyższej jakości produktów. Obecnie 
w swojej ofercie posiadamy blisko 3800 różnych specjalistycznych środków smarowych dla wszelkich działów przemysłu (smary, oleje, chłodziwa, produkty w 
aerozolach oraz bardzo szeroką ofertę chemii przemysłowej, odtłuszczaczy, zmywaczy, rozpuszczalników,  itp.)       
OFERUJEMY :                          
Stałe doradztwo techniczne, kompleksowe opracowania i dobór środków smarnych mając na uwadze zmniejszenie lub całkowite wyeliminowanie następujących 
problemów : nadmierne zużycie i awarie maszyn, straty energii, przegrzewanie się maszyn, głośna praca, wycieki, nadmierne zużycie środków smarnych, itd.   

http://www.lubritec.pl/

