
bảng thông tin kỹ thuật

ATEXIO 134
Dầu hộp số tự động tổng hợp 
toàn phần cho MB NAG2

Sự miêu tả
Atexio 134 là dầu hộp số tự động tổng hợp toàn phần được 
phát triển đặc biệt cho hộp số tự động Mercedes Benz NAG2. 
Atexio 134 được pha chế từ dầu gốc tổng hợp chất lượng cao 
và các phụ gia mới nhất. Điều này để đảm bảo mức độ cao 
không đổi của các đặc tính độc đáo của nó trong quá trình sử 
dụng. Atexio 134 có thể được sử dụng để đổ nạp thêm hoặc đổ 
đầy hộp số tự động, trong đó mức hiệu suất MB 236.14, (và cả) 
MB 236.12 và MB 236.10 được khuyến nghị (ngoại trừ với hệ 
thống 4 Matic).

Những lợi ích
Atexio 134 có chỉ số độ nhớt cao, ổn định và điểm đông đặc thấp. 
Đặc tính bôi trơn và đặc tính ma sát được điều chỉnh cẩn thận để có 
được sự chuyển số thoải mái và giảm thiểu tiêu hao nhiên liệu. 
Atexio 134 cung cấp khả năng chống oxy hóa, ăn mòn và tạo bọt 
tuyệt vời, mang lại hiệu suất không đổi trong suốt thời gian sử dụng. 
Atexio 134 cũng có thể được sử dụng như một phương pháp giải 
quyết vấn đề cho hộp số tự động, vốn có đặc tính chuyển số kém 
thoải mái hơn.
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Thông số kỹ thuật
• MB 236.14

• MB 236.10 and 236.12 (ngoại trừ với hệ thống 4 Matic)

Đặc tính kỹ thuật

Mã sản phẩm LUB005110

Tỉ trọng ở 20 °C kg/m3 847

Độ nhớt ở 40 °C cSt 29.5

Độ nhớt ở100 °C cSt 6.5

Chỉ số độ nhớt 185

Điểm đông đặc °C -51

Điểm chớp cháy C.O.C °C 200

Nhiệt độ hoạt động °C -45/150


