
HIGHTEC ATF CVT

Високоефективен ATF на основата на хидрокрекинг синтез. Специално разработено за употреба в CVT- (CVT= Continuous
Variable Transmission) предавки съгласно инструкциите на производителя.

Описание
HIGHTEC ATF CVT се произвежда на основата на избрани
синтетични базови масла HC и специална технология на
добавките. То е разработено специално за изискванията на
CVT предавателни кутии.

Приложение
HIGHTEC ATF CVT се препоръчва за използване в безстепенни
автоматични предавателни кутии (CVT). Тук се отличава с
отлични стойности на триене метал/метал и отлично предаване
на въртящия момент. Предписанията за напълване и
интервалите за смяна на производителя трябва да бъдат
спазвани.

Освен това този продукт се препоръчва, ако се
изискват следните предписания за напълване

VW TL 52 180 (G 052 180)/TL 52 516 (G052 516)
BMW EZL799/EZL799A/8322 0 136 376/8322 0 429 154
Daihatsu Ammix CVTF-DC/-DFE/-DFC/-TC
Dodge/Jeep NS-2/CVTF+4/MOPAR CVT 4
Ford CFT23/WSS-M2C928-A/CFT30/WSS-M2C933-
A/Motorcraft XT-7-QCFT/MERCON C
GM/SATURN DEX-CVT/CVTF I-Green2
Honda HMMF/HCF-2
Hyundai/Kia SP-CVT 1
Mazda CVTF 3320
MB CVT 28/236.20
Mini EZL799/EZL799A/ZF CVT V1
Mitsubishi DiaQueen CVT Fluid J1/J4/J4+/SP-III (nur/only CVT)
Nissan NS-1/-2/-3
Punch EZL 799/EZL 799A
Renault ELFMATIC CVT
Toyota/Lexus CVT TC/FE
Subaru NS-2/Lineatronic CVTF/CVT II/High Torque (HT) CVT/i-
CVTF/K0425Y 0710/CV-30/e-CVTF
Suzuki CVTF 3320/TC/NS-2/CVTF Green-1/-2

Предимства

отличен рационализиран продукт за CVT приложения<br>-
най-модерна технология за отлично натоварване метал/
метал и стабилност на стойностите на триене<br>- трайно
добро натоварване на предавателната кутия през целия
интервал на смяна<br>- отлично поведение при ниски
температури<br>- най-добри качества на защита срещу
износване за надеждно функциониране и най-дълъг срок на
експлоатация<br>- отлична стабилност на стареене и
окисляване<br>- HIGHTEC ATF CVT е специално ATF. Не Ви
съветваме да смесвате с конвенционални ATF. За да се
възползвате от всички предимства на продуктите на
HIGHTEC ATF CVT, се препоръчва задължително цялостна
смяна на маслото при преминаване към друго.

Указания
HIGHTEC ATF CVT не е подходящо за използване в
предавателни кутии Hybrid-CVT (Honda/Ford), DCT/DSG
(предавателни кутии с двоен съединител) или степенни
автоматични предавателни кутии.
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Типични показатели
Качество Метод Единица Стойност
Плътност при 15 °C ASTM D-7042 g/ml 0.85
Кинематичен вискозитет KV 100 ASTM D-7042 mm²/s 7,4
Кинематичен вискозитет KV 40 ASTM D-7042 mm²/s 34,3
Индекс на вискозитет ASTM D-7042 - 188
Точка на възпламеняване ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592 °C 208
Температура на течливост ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016 °C -41
Цвят visuell - amber

Тези показатели са типични за текущото производство. Данните не съдържат гаранция на качествата или уверение за пригодност за специални случаи
на приложение. Съществуващите законови изисквания и предписания, които се отнасят за боравенето с продуктите и тяхното приложение, следва да
бъдат спазвани от ползвателя на нашите продукти. ROWE продуктите подлежат на постоянно усъвършенстване. Поради това ROWE си запазва
правото да променя всички технически данни от тази информация за продукта по всяко време без предварително обявяване. За всички доставки са в
сила нашите актуални условия за доставяне и плащане (www.rowe-oil.com).
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