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RAVENOL ATF  Dexron®-VI 
 
RAVENOL ATF  Dexron®-VI je převodový olej pro automatické převodovky  vyvinut podle nejnovější 
technologie, HC/HAT hydrokrakování oleje, který je schválen General  Motors pro použití ve vozidlech s 
automatickou převodovkou .Speciální složení  zajišťuje dvakrát tak dlouhou  živitnost, jak srovnatelné ATF 
oleje.  
 

RAVENOL ATF  Dexron®-VI splňuje požadavky specifikace převodových olejů General  Motors  pro všechny 
vozy s Hydramatic-automatické převodovky od roku 2006. 
 
Dexron®-VI je registrovaná ochranná známka společnosti General Motors Corporation. 
 
Aplikační poznámka: 
RAVENOL ATF  Dexron®-VI  je doporučen pro všechny vozy GM s Hydramatic-automatické převodovky od 
roku 2006. 
 
RAVENOL ATF  Dexron®-VI  je plně zpětně kompatibilní Dexron®-III(H)-, III a II aplikací. Vždy postupujte 
podle doporučení v návodu vozidla. 
 
Kvalita klasifikace: 
Specifikace 
 
Dexron®-VI, GMN 10060 

 

Praxi a osvědčený při použití u agregátů s předepsanou náplní: 
 
MB 236.41, BMW 83 22 0 397 114, GM 1940184, GM 93165414 
 

Vlastnosti: 
RAVENOL ATF  Dexron®-VI  nabízí:  
• vynikající odolnost proti selhání maziva v náročných podmínkách  
• delší životnost oleje, umožňuje prodloužení životnosti převodovky a delší intervaly výměny  
• vynikající odolnost vůči kalům a úsad  
• lepší odolnost vůči oxidaci a tepelné stability než Dexron®-III(H) ATF 
• vynikající ochrana proti opotřebení, pro lepší hladší řazení a nižší opotřebení pouzder ložisek a ozubených             
kol 
• vynikající tekutost při nízkých teplotách  
• hladší řadící výkon, optimalizované třecí vlastnosti 
• prevence spojovacích smyček na odlišení otáčení převodů 
• delší životnost oleje, spojka umožňuje plynulé řazení při nízkých teplotách 
• zvýšená stabilita ve střihu 
 

  
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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Vlastnosti Jednotka Data Zkouška podle 

Barva  červený - 

Hustota při 15 ° C g / ml 0,848 EN ISO 12185 

Bod tuhnutí ° C -56 DIN ISO 3016 


