
AVTOMOBILSKA MAZIVA
MOL ATF

tekočina za avtomatske menjalnike

Prednosti izdelka

- zagotavlja optimalne lastnosti trenja
- nemoteno obratovanje v širokem temperaturnem območju
- udobno in učinkovito dolgotrajno delovanja

Uporabe

MOL ATF je visoko zmogljiva tekočina za avtomatske menjalnike. Izdelek je primeren za širok razpon uporabe
zahvaljujoč zelo dobrim karakteristikam trenja in lastnostim pri nizkih temperaturah.
MOL ATF lahko uporabljamo v avtomobilih, avtobusih, tovornjakih in ostalih gospodarskih vozilih s polavtomatskimi ter
avtomatskimi menjalniki, v hidrodinamičnih mehanizmih, hidravličnih krmilnih sistemih, diferencialih, industrijskih
pretvornikih vrtilnega momenta in ostali prenosni ali hidravlični opremi, kjer navodila zahtevajo navedene odobritve in
lastnosti izdelka.

Specifikacije in odobritve

MAN 339 Type V-1
MAN 339 Type Z-1
ZF TE-ML 04D[ZF001251]
ZF TE-ML 14A[ZF001251]
ZF TE-ML 17C[ZF001251]
GM Dexron-IID
GM Type A Suffix A
Ford Mercon
ZF TE-ML 02F
ZF TE-ML 03D
ZF TE-ML 09
ZF TE-ML 11A
Voith H55.6335
Allison C-4
ZF TE-ML 05L

Opis izdelka

Tekočina MOL ATF za avtomatske menjalnike je narejena iz visoko rafiniranega mineralnega olja in različnih dodatkov
(proti obrabi, koroziji, penjenju, oksidaciji, spreminjevalca pretoka in trenja), ki ustrezajo visoko kakovostnim zahtevam.

Nudi optimalno mazanje in zaščito menjalnika pod vsemi delovnimi pogoji, istočasno ponuja vse funkcije hidravlične
tekočine.

Zaradi odličnih lastnosti pretoka in trenja se izdelek potrebuje za nemoteno delovanje v širokem temperaturnem
razponu.

Viskoznost pri nizkih temperaturah omogoča ustrezno delovanje hidravličnih nadzornih elementov v zelo hladnih
pogojih, medtem ko viskoznost pri visokih temperaturah ustvari odporen mazalni film za vroče delovne pogoje.

Optimalne lastnosti trenja omogočajo gladko in tiho prestavljanje. Olje zaradi svoje izredne oksidacijske in mehanske
stabilnosti ohranja funkcionalne lastnosti tudi pri zelo visokih obratovalnih temperaturah in težkih obremenitvah.

Olje MOL ATF ustreza mazalnim zahtevam najnovejših tipov avtomatskih menjalnikov, ki se uporabljajo v avtomobilski
industriji ter nudi dolgo, udobno in učinkovito delovanje.

Proizvaja in distribuira: MOL-LUB Ltd.
Tehnični servis: H-1117 Budapest, Budafoki u. 59.
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AVTOMOBILSKA MAZIVA
MOL ATF

tekočina za avtomatske menjalnike

Običajne lastnosti

Običajne vrednostiLastnosti

0,867Gostota pri 15 °C [g/cm3]

37,7Kinematična viskoznost pri 40 °C [mm2/s]

7,6Kinematična viskoznost pri 100 °C [mm2/s]

175Indeks viskoznosti

-42Točka tečenja [°C]

210Plamenišče (Cleveland) [°C]

Karakteristike v tabeli so običajne vrednosti izdelka in ne predstavljajo specifikacije.

Navodila za shranjevanje in ravnanje

V originalni embalaži pod priporočenimi pogoji shranjevanja: 60  meseci
Nevarnost vnetljivosti: IIIB
Priporočena temperatura skladiščenja: max. 40°C
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