
bảng thông tin kỹ thuật

ATEXIO III
dầu hộp số tự động

Sự miêu tả
Atexio III thể hiện 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. Phạm vi hoạt động của dầu là từ - 45 
° C đến + 160 ° C. Atexio III hoạt động như một dầu thủy lực 
tuyệt vời và vượt qua hiệu suất của hầu hết các loại dầu thủy 
lực hoặc dầu động cơ chống mài mòn chất lượng hàng đầu. 
Nó cũng thích hợp để sử dụng với máy bơm thủy lực 
Sundstrand, Rexnord, Vickers và Hagglunds- Denison (một 
số piston hướng trục). Atexio III này vượt trội hơn so với dầu 
động cơ 10W thường được sử dụng trong hệ thống thủy lực 
của thiết bị di động, vì nó có hiệu suất khởi động lạnh tốt 
hơn, khả năng tương thích vật liệu cao hơn và khả năng 
chống oxy hóa cao hơn.

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

• Khả năng chống oxy hóa tuyệt vời
• Hiệu suất khởi động lạnh tốt
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Thông số kỹ thuật
• Dexron III F
• Dexron II E, II D
• Mercon
• Ford M2C 138-CJ, M2C 166-H
• Allison C-4
• MB 236.1/5/9
• Voith H55.6335.34 (G 607)
• ZF-TE-ML 04D, 11, 14A, 17C
• MAN 339 type F / MAN 339 type V1 & Z1
• Caterpillar TO-2

Đặc tính kỹ thuật

Mã sản phẩm LUB005102

Tỉ trọng ở 20 °C kg/m3 863

Độ nhớt ở 40 °C cSt 32.2

Độ nhớt ở 100 °C cSt 7.2

Chỉ số độ nhớt 181

Điểm đông đặc °C -45

Điểm chớp cháy C.O.C °C 185

Nhiệt độ hoạt động °C -42/160




