LISTY

AGIP ATF D 309
Agip ATF D 309 je olej přenášející sílu pro vysoce náročné automatické převodovky a servořízení automobilů.

JAKOSTNÍ PARAMETRY
AGIP ATF D 309
jednotka
Kin. viskozita

při 40 °C
při 100 °C

39

2

7,5

mm /s
mm /s

Viskozitní index

ISO 3104

163

DIN ISO 2909

kg/m

873

ISO 3675

bod vzplanutí

°C

217

DIN ISO 2592

bod tuhnutí

°C

-42

DIN ISO 3016

hustota při 15°C

barva
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Zkušební metoda

2

3

červená

VLASTNOSTI
• Agip ATF D 309 má typické drhnoucí vlastnosti Dexron-olejů. Specifiská činidla regulují hodnoty drhnutí,
které umožňují volný plynulý postup řazení a zvyšují životnost lamelové spojky.
• Vynikající ochrana proti opotřebení poskytuje na místech, na která na základě konstrukčních údajů nastupuje smíšené tření, dostatečné působení mazání.
• Prostřednictvím zlepšeného viskozitně-tepelného chování je dosaženo dobrých řadících vlastností při
nízkých teplotách. Konstantní řadící časy a stejnoměrný stupeň působení měniče jsou dány. Vysoká tepelná a oxidační stabilita zabraňují také při vysokých teplotách v automatických převodovkách a měniči
otáček slepování ventilů a tvorbu povlaků na lamelách.
• Vhodná aditiva se postarají o náležitě vysoké uvolnění vzduchu a zabraňují tvorbě pěny. Řídící funkce
automatické převodovky a stupeň působení měniče tímto zůstávají zachovány.
• Agip ATF D 309 se snáší se všemi ve všech motorech obvyklými kroužky a těsněními. Mísitelnost s jinými
ATF-převodovými oleji, které těmto specifikacím odpovídají, je zaručena. Navlhčené elementy převodovky jsou cháněny proti korozi. Vhodné vylepšovače toku ve spojitosti ze základními oleji vysokého stupně
rafinace zaručují vynikající chování studeného tečení.

POUŽITÍ
Agip ATF D 309 je uvažován pro nasazení v automatických převodovkách a servo řízení automobilů. Může
být také používán v průmyslových oborech k přenosu síly a jako mazivo všude tam, kde jsou doporučovány
DEXRON-kapaliny. Plní také speciální požadavky GENERAL MOTORS a má také uvolnění s identifikačním
číslem D-22309.
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AGIP ATF D 309
Olej AGIP ATF D 309 vyhovuje specifikacím:
General Motors D-22309
BMW BG 24
MB 236.6
OPEL
VW/Audi
Allison C-4
Caterepillar TO-2
Voith 55.6335.30 (G 607)
ZF TE-ML 04D, 14A
MAN 339 Typ D (1)
Ford Mercon.
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