Certifikát / informace o výrobku

RAVENOL ATF 6 HP Fluid
RAVENOL ATF 6HP kapalina je navržen na základě hydrokrakování olejů PAO se speciálními aditivy a
inhibitory k zajištění řádného fungování automatické převodovky. RAVENOL ATF 6HP kapalina je ATF
(Automatic Transmission Fluid) z nejnovější generace pro všechny 6-stupňové automatické převodovky od
ZF. Zajištěna za všech provozních podmínek pro maximální ochranu proti opotřebení. RAVENOL 6HP ATF
kapalina má neutrální barvu.

Aplikační poznámky:
RAVENOL 6HP ATF kapalina byla vyvinuta pro použití jak v nejnovějších sérii 6HP od ZF 6HP19 , 6HP21,
6HP26, 6HP28, 6HP32, 6HP34 a pro 5-stupňovou automatickou 5HP sérii. Je také zpětně kompatibilní se
všemi předchozími verzemi ZF 4 - a 5-rychlostní automatické převodovky osobních automobilů s výjimkou
6HP26A61 ve vozidlech s Audi W12 (pouze originální VW G055162A2 modrá ) a 6HP19X pro Audi Q7,
6HP19A a 6HP28AF (pouze originální VW G060162A2 zelená ).

Kvalita klasifikace:
Praxi a osvědčený při použití u agregátů s předepsanou náplní
BMW 83220144137, ATF M1375.4, 83220142516, FORD MERCON SP XT-6-QSP (6R60, 6R75, 6R80),
C2C 8432 Jaguar, Land Rover TYK50 0050, VW / AUDI G 055.005 A1/A2/A6, ZF S671 090 252 / 3/5
Vlastnosti:
RAVENOL ATF 6HP kapalina nabízí:
• Vynikající mazací vlastnosti i při nízkých teplotách v zimě
• Vysoká a stabilní viskozitní index
• Velmi nízký bod tuhnutí
• Velmi dobrá oxidační stabilita
• Rozsáhlá předcházející ochrana proti korozi opotřebení a pěnění
• Vysoká tepelná a oxidační stabilita
• Vynikající chladící schopnost.
• vynikající střihová stabilita
• Nízká ztráta odpařováním
• Neutrální na těsnící materiály
• Neutrální chování prostřednictvím inhibice oproti neželezným kovům

Nemovitosti

Jednotka

Barva

Údaje

Vyšetření

hnědý

-

Hustota při 15 ° C

g / ml

0850

ČSN EN ISO 12185

Bod tuhnutí

°C

-42

DIN ISO 3016

Všechny uvedené hodnoty jsou cca.hodnoty a podléhají na trhu běžným odchylkám.
Veškeré údaje odpovídají podle nejlepšího vědomí současnému stavu našich poznatků a vývoje.Změny zůstávají
vyhrazeny.Veškeré odkazy na normy DIN slouží pouze popisu zboží a nepředstavují žádnou záruku.V problematických
případech vyžadujte technickou konzultaci.
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