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RAVENOL ATF Fluid Type F 
 
RAVENOL ATF Fluid Type F je speciální převodový olej pro automatické převodovky, pro použití 
v převodovkách  Ford, BorgWarner a Volvo. 
  
RAVENOL ATF Fluid Type F je navržena na základě rafinovaných základových olejů se speciálními aditivy 
pro bezchybné zajištění funkce. 
 

Aplikační poznámka: 
RAVENOL ATF Fluid Type F je vhodný pro použití v automatických převodovkách, posilovačů řízení a 
dalších hydrostatických a hydrodynamických systémech. 
 

Kvalita klasifikace: 
RAVENOL ATF Fluid Type F je prověřený v praxi a osvědčený při použití u agregátů s náplní: 
 

Praxe a testovány v agregátu s náplní: 
FORD Typ M2C-33F/G, Motorcraft XT-1-QF, VOLVO 97330 
 

Vlastnosti: 
 
RAVENOL  ATF Fluid Type F  nabízí: 
• Universálnost požití,  čímž se minimalizuje riziko záměny a snadnější skladování 
• Dobré mazací vlastnosti i při nízkých teplotách v zimním období. 
• Stabilní mazací film i při extrémním zatížení v celém servisním intervalu. 
• Velmi dobré chování viskozity na teplotě. 
• Velmi dobrá ochrana proti opotřebení, korozi a pěnění. 
• Velmi dobrá mísitelnost. 
• Vysoká tepelná kapacita. 
 

Vlastnosti Jednotka Data Zkouška podle 

Barva  červená vizuálně 

Hustota při 15 ° C kg / m³ 866 EN ISO 12185 

Viskozita při -40 ° C mm² / s 27100 DIN 51377 

Viskozita při 40 ° C mm² / s 35.6 DIN 51 562 

Viskozita při 100 ° C mm² / s 7.2 DIN 51 562 

Viskozitní index VI  165 DIN ISO 2909 

Bod vzplanutí (COC) ° C 210 DIN ISO 2592 

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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