Gulf ATF DX III H
LËNG PËR KAMBIO AUTOMATIKE

Gulf ATF DX III H
Gulf ATF DX III H është një lubrifikant për kutitë
automatike të transmisionit me performancë
shumë të lartë, për të gjithë motorët “General
Motors” dhe “Ford” që kërkojnë respektivisht
lubrifikantë cilësorë me specifikimin DEXRON ®III H ose MERCON®. Teknologjia e re moderne
dhe baza e vajrave të përzgjedhur posaçërisht
për t`u përdorur në Gulf ATF DX III H, ofrojnë
qëndrueshmëri
të
larte
termo-oksiduese,
mbrojtje ndaj korrozionit dhe ndryshkjes,
mbajtjen nën kontroll të shkumës, siguri ndaj
ruajtje
të
viskozitetit
dhe
rrjedhjes,
rrjedhshmërisë në temperatura të ulta.
Gulf ATF DX III H është prodhuar për të tejkaluar
performancën e kërkuar në specifikimet e
General Motors DEXRON ® III-H dhe Ford
MERCON.

Gulf ATF DX III H ka stabilitet të lartë termooksidues, mbrojtje ndaj veshjes dhe rezistencë
ndaj degradimit kimik duke i dhënë jetëgjatësi
vajit dhe përbërësve të tij. Aftësia e eleminimit të
fërkimit çon ëe ndryshim të lehtë të marsheve,
transmetim efikas të fuqisë dhe parandalim të
dridhjeve. Indeksi shumë i lartë i viskozitetit
siguron lubrifikimin e duhur si në temperatura të
larta, në shpejtësi maksimale ashtu edhe në
temperatura të ulta në nisje, siguron mbrojtje të
shkëlqyer kundër ndryshkut dhe korrozionit si
dhe ofron kontroll efektiv të shkumës që
mundëson ndryshimin e lehtë të marsheve,
zvogëlon humbjen e vajit, rrjedhshmëria e
përmirësuar në temperatura të ulta mundëson
pompim të lehtë në qarqet hidraulike ndërsa
siguria ndaj rrjedhjes rrit jetëgjatësinë e
guarnicionit dhe zvogëlon mundësinë e rrjedhjes
së vajit.
Gulf ATF DX III H rekomandohet dhe plotëson
kërkesat e garancisë të të gjitha automjeteve
Ford që kërkojnë lubrifikantë të cilësisë
MERCON® dhe General Motors që kërkojnë
lubrifikantë të cilësisë DEXRON® III-H. Duke
qenë i dobishëm, rekomandohet edhe për kutitë
automatike të transmisionit që kërkojnë
lubrifikantë General Motors DEXRON® III,
DEXRON®-II E ose DEXRON®-II D dhe
gjithashtu për makinat e importuara si Audi,
Honda, Mazda, Nissan, Opel, Renault, Toyota
dhe Volkswagen ku lubrifikantë e tilla janë të
specifikisht të kërkuara.

Gulf ATF DX III H
SPECIFIKIMET

Plotëson specifikimet e: General Motors:
DEXRON ®-III H, Ford: MERCON ®
Aprovuar nga: Vajrat e Transmisionit Volvo
97.341, ZF TE-ML-04D/14A

Karakteristika

Metodat e testit:

Vlerat tipike:

Densiteti @ 15°C

ASTM D4052

864 kg/m3

Viskoziteti Kinematik @ 40°C

ASTM D445

35.0 mm2/s (cSt)

Viskoziteti Kinematik @ 100°C

ASTM D445

7.3 mm2/s (cSt)

Viskoziteti Brookfield @ -40 ° C

ASTM D5293

<20000 mPa.s (cP)

Indeksi i Viskozitetit

ASTM D2270

170

Pika e Ndezjes

ASTM D92

204°C

Pika e Derdhjes

ASTM D97

<-39°C

Ngjyra

E Dukshme

E Kuqe
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