Πληροφορία προϊόντος
Top Tec ATF 1600
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Περιγραφή
Το Top Tec ATF 1600 είναι ένα λιπαντικό αυτόματων
κιβωτίων ταχυτήτων νέας γενιάς βασισμένο σε
τεχνολογία σύνθεσης και σε σύγχρονα πρόσθετα υψηλών
επιδόσεων. Εκτός από την εξαιρετική αντοχή στη
γήρανση και στην οξείδωση εξασφαλίζεται η ιδανική
επιλογή σχέσεων υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας
χάρη στον ιδιαίτερα μεγάλο δείκτη ιξώδους. Το Top Tec
ATF 1600 έχει εξελιχθεί ειδικά για αυτόματα κιβώτια
ταχυτήτων που τοποθετούνται σε διάφορα οχήματα της
Mercedes-Benz και χρησιμεύει επίσης στην εξάλειψη
προβλημάτων αλλαγής σχέσεων.

Ιδιότητες
-

εξαιρετική αντιδιαβρωτική προστασία
εξαιρετική προστασία από φθορά
αποτρέπει τη δημιουργία αφρού
καλή συμπεριφορά ιξώδους-θερμοκρασίας
πολύ καλές ιδιότητες σε χαμηλές θερμοκρασίας
εξαιρετική αντοχή σε οξείδωση
εξαφανίζει προβλήματα αλλαγής σχέσεων
εξαιρετική συμπεριφορά τριβής
εξαιρετική αντοχή σε γήρανση

εγκρίσεις
MB-Approval 236.14

Η LIQUI MOLY συνιστά αυτό το προϊόν
επιπρόσθετα για οχήματα, για τα οποία
απαιτούνται οι ακόλουθες προδιαγραφές
MB 236.12

κιβώτια 5 σχέσεων της Mercedes Benz. Ένα λιπαντικό
αυτών των προδιαγραφών απαιτείται εν μέρει και σε
κιβώτια διανομής. Χρήση σύμφωνα με τις
προβλεπόμενες προδιαγραφές των κατασκευαστών των
μηχανικών συνόλων ή/και οχημάτων.

Εφαρμογή
Πρέπει να προσέχετε τις προδιαγραφές των
κατασκευαστών συγκροτημάτων ή/και οχημάτων. Η
ιδανική αποτελεσματικότητα είναι εφικτή μόνο σε
περίπτωση χρήσης χωρίς ανάμιξη.

Διαθέσιμες συσκευασίες
1 l δοχείο πλαστικό

3659
D-GB-I-E-P

1 l δοχείο πλαστικό

3670
D-NL-F-GR-ARAB

5 l κάνιστρο πλαστικό

21176
D-GB-I-E-P

20 l κάνιστρο πλαστικό 3694
D-GB-I-E-P
60 l βαρέλι μεταλλικό

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Πυκνότητα στους 15 °C

0,85 g/cm³
DIN 51757

Ιξώδες στους 40 °C

28,7 mm²/s
ASTM D 7042-04

Ιξώδες στους 100 °C

6,45 mm²/s
ASTM D 7042-04

3696
D-GB

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές
έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη,
παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

Ιξώδες στους -40 °C (Brookfield) <= 20000 mPas
ASTM D 2983-09
Δείκτης ιξώδους

188
DIN ISO 2909

Σημείο ανάφλεξης

206 °C
DIN ISO 2592

Σημείο ροής

-45 °C
DIN ISO 3016

Χρώμα / όψη

rot

Πεδίο χρήσης
Εξελιγμένο για τη νέα γενιά των αυτόματων κιβωτίων
ταχυτήτων 7 σχέσεων της Mercedes Benz και
αναδρομικά συμβατό με τα παλαιότερα αυτόματα

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Τηλέφωνο: +49 (0)731/1420-13
Φαξ: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com

