
• Truyền năng lượng thủy động trong bộ biến mô.
• Truyền năng lượng thủy tĩnh trong các mạch điều khiển

logic thủy lực và cơ chế dịch vụ.

• Bôi trơn các ổ trục, ổ trục đẩy và bánh răng.
• Truyền năng lượng ma sát trượt trong băng và ly hợp.
• Hoạt động như một phương tiện truyền nhiệt kiểm soát

nhiệt độ vận hành hộp số tự động.

ATEXIO II
dầu hộp số tự động

Sự miêu tả
Atexio II của chúng tôi thể hiện khả năng chống oxy hóa và ổn 
định nhiệt vượt trội, mang lại tuổi thọ cực kỳ dài trong các điều 
kiện vận hành khắc nghiệt nhất. Phạm vi hoạt động của chất 
lỏng là từ –40 ° C đến + 160 ° C. Nó đã được thử nghiệm rộng 
rãi và đáp ứng thông số kỹ thuật 6297M của General Motors.

Atexio II có hiệu suất khởi động lạnh tuyệt vời, khả năng tương 
thích vật liệu vượt trội và khả năng chống oxy hóa tuyệt vời. 
Atexio II được khuyến nghị sử dụng cho hộp số tự động yêu 
cầu tiêu chuẩn DEXRON® II và nó cũng có thể được sử dụng 
trong các bộ trợ lực yêu cầu tiêu chuẩn DEXRON® II.

Dầu này thực hiện năm chức năng cơ bản:

bảng thông tin kỹ thuật

Những lợi ích
 Khả năng chống oxy hóa và ổn định nhiệt vượt trội, cho 

tuổi thọ cực kỳ dài trong các điều kiện hoạt động khắc 
nghiệt nhất.

Thông số kỹ thuật
• Dexron  II D

• Mercon

• Ford M2C 138-CJ, M2C 166-H

• MB 236.5

• Voith H55.6335.xx (G 607), H55.6336.xx (G 1363)

• ZF-TE-ML 09A/B
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Đặc tính kỹ thuật

Mã sản phẩm LUB005101

Tỉ trọng ở 15 °C kg/m3 863

Độ nhớt ở 40 °C cSt 37.3

Độ nhớt ở 100 °C cSt 7.2

Chỉ số độ nhớt 160

Điểm đông đặc °C -42

Điểm chớp cháy C.O.C °C 172

Nhiệt độ hoạt động °C -40/160




