LISTY

AGIP ATF 33 F/G
Olej přenášející sílu pro vysoce zatížené převodovky a servospojky motorových vozidel podle specifikace
firmy Ford.

JAKOSTNÍ PARAMETRY
AGIP ATF 33 F/G
Jednotky
Kin. viskozita

při 40°C
při 100°C

2

mm /s
2

mm /s

Viskozitní index
3

35

DIN EN ISO 3104

7,4

DIN EN ISO 3104

179

DIN ISO 2909

Hustota pri 15°C

kg/m

868

DIN 51 757

Bod vznícení o.k.

°C

178

DIN ISO 2592

Bod tuhnutí

°C

-48

DIN ISO 3016

Barva
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Zkušební metody

červená

VLASTNOSTI
Agip ATF 33F/G má typické třecí vlastnosti ATF-olejů této specifikace firmy Ford. Specifické účinné látky
regulují hodnotu tření a zajišťují tak plynulý průběh řazení a dlouhou životnost lamelové spojky. Vynikající
ochrana před opotřebením zajišťuje na místech, na nichž se na základě konstrukčních vlastností vyskytuje
smíšené tření, dostatečné mazání. Díky vylepšenému viskozitně-teplotnímu chování lze řadit při nízkých
teplotách. Konstantní řadící doby a rovnoměrný stupeň účinnosti převodníku jsou zajištěny. Vysoká teplotní
a oxidační stabilita zabraňují i při vysokých teplotách u automatických převodovek a měničů točivého
momentu slepení ventilů a vzniku usazenin na lamelách. Vhodná aditiva zabezpečují o odpovídající odvod
vzduchu a zabraňují vzniku pěny. Řídící funkce automatické převodovky a účinnost měniče je tímto zachována.
Agip ATF 33 F/G se snáší se všemi v konstrukci převodů běžnými kroužkovými a plochými těsněními.
Mísitelnost s jinými převodovými oleji, které odpovídají stejným vnitrostátním a mezinárodním normám
a specifikacím, je zajištěna. Smáčené části převodovky jsou chráněny před korozí. Vhodné vylepšovače
viskozity ve spojení se základovými oleji velmi vysokého stupně rafinace zajišťují vynikající schopnost téci
za nízkých teplot, která udržuje funkčnost.

POUŽITÍ
Agip ATF 33 F/G byl vyvinut speciálně pro automatické převodovky FORD, BORG-WARNER a CATERPILLAR, pro které jsou předepsány oleje ATF odpovídající normě FORD M2C 33F/G. Další možnosti použití se nabízejí u hydraulických systémů, pro něž jsou doporučeny síly přenášející oleje této kvality a specifikace.
Při výběru produktu je třeba dbát doporučení výrobce.
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AGIP ATF 33 F/G
FORD ESW-M2C-33F/G

MF. M-1110

BORG WARNER

OCHRANA ZDRAVÍ
Při zacházení s tímto produktem je třeba dbát bezpečnostních předpisů!

Evropský katalog odpadů:
Třída ohrožení vody WGK:

13 02 05 (Ref.: 2001/118/CE)
2

Odstupňováno podle VwVwS
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