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ATEXIO CVT
Dầu hộp số tự động tổng hợp toàn 
phần cho CVT

Sự miêu tả
Atexio CVT là một loại dầu truyền động tổng hợp toàn phần để 
bôi trơn cho hộp số biến thiên vô cấp hiện đại (Continuously 
Variable Transmission: CVT’s). Atexio CVT có thể được áp 
dụng cho tất cả các dây đai kim loại, được đề cập trong các 
thông số kỹ thuật bên cạnh. Atexio CVT cung cấp khả năng 
bảo vệ tối ưu cho CVT trong mọi điều kiện và tránh mài mòn tại 
các điểm tiếp xúc kim loại-kim loại trên dây đai và ròng rọc.

Những lợi ích
Atexio CVT bảo vệ các bộ phận kim loại chống mài mòn và ăn 
mòn cũng như các rung động bất tiện. Do có các chất phụ gia 
đặc biệt, dầu này có chất lượng bền bỉ, ngay cả khi chịu áp lực 
liên tục. Atexio CVT được pha chế để ngăn chặn sự xâm nhập 
của không khí và tạo bọt nhằm đảm bảo bôi trơn tối ưu.

Đặc tính kỹ thuật

Mã sản phẩm LUB005108

Tỉ trọng ở 15.6 °C kg/m3kg/m3 846

Độ nhớt ở 40 °C cStcSt 32

Độ nhớt ở 100 °C cc 6.9

Chỉ số độ nhớt 186

Điểm đông đặc °C°C -42

Điểm chớp cháy C.O.C °C°C 210

Nhiệt độ hoạt động °C°C -40/160

PERFORMANCE LEVELS
Toyota CVT TC/FE
Nissan NS-1/2/3 
Hyundai/Kia SP-III
Honda HCF-2
Honda HMMF

Full Synthetic ATF for use in Continue 
Variable Transmission
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AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID

ATEXIO CVT
  ATF

Thông số kỹ thuật
• Toyota CVT TC

• Toyota CVT FE

• Nissan NS-1

• Nissan NS-2

• Nissan NS-3

• Honda HCF-2

• Honda HMMF

• Subaru Lineartronic CVTF

• DAIHATSU AMIX CVT FLUID DC

• Daihatsu CVTF DFE

• Daihatsu/Suzuki TC

• Suzuki CVT Green 1

• Suzuki CVTF Green 2

• Suzuki NS-2

• EZL-799

• Chrysler CVTF+4

• Ford WSS-M2C928-A

• Ford CVT23

• MB 236.20

• BMW 83 22 0 136 376

• BMW 83 22 0 429 154

• CVT EZL 799 A

• DEX-CVT

• Dia Queen CVTF J1

• Dia Queen CVTF J4

• Elf Matic CVT

• Mopar CVTF +4

• VW G 052 180

• VW G 052 516




