G - Box ATF DX V I
A termék leírása
A G-Box ATF DX VI – munkafolyadék a megnövelt csere ciklusidejű automata sebességváltókhoz,
amely megfelel a „GM” legújabb specifikációinak. A legkorszerűbb és a régebbi típusú erőátviteli
rendszerekben történő használatra egyaránt javasolt. Az igénybevételi tulajdonságainak köszönhetően
megnöveli az automata sebességváltók termelékenységét.

Előnyök

•
•
•
•
•
•

Az egyedülálló igénybevételi tulajdonságok megnövelik úgy a legkorszerűbb, mint a régebbi típusú
erőátviteli rendszerek termelékenységét
Megfelel a GM konszern hatfokozatú automata sebességváltóiban alkalmazott munkafolyadékokkal
szemben támasztott szigorú követelményeknek (licenc: Dexron VI, License Number Assigned:
J-60167)
Az optimális súrlódási tulajdonságok biztosítják a sima és pontos sebességváltást
A kiváló kopásgátló és antikorróziós tulajdonságok jelentősen meghosszabbítják az erőátvitel
élettartamát
Hatékonyan akadályozzák a habképződést, kiváló tömítés összeférhetőséggel rendelkeznek
Az összes jellemző kivételes stabilitása biztosítja a megnövelt üzemelési csereciklusokat

Felhasználás

•
•
•
•
•

minden többfokozatú automata erőátvitelben történő használatra ajánlott, ahol Dexron VI, IIIH,
IIIG, IIE, IID teljesítményszintű folyadék az előírt.
kormány szervo rásegítőkben, ahol ATF fokozatú folyadék használata javasolt.
nem használatos a fokozatmentes variátor hajtásokban
meghosszabbított csereintervallumot biztosít (160 000 kilométerig)
lehetséges a csereintervallum meghosszabbítása 240 000 kilométerig, amennyiben erre az
üzemeltetési utasítás lehetőséget ad

Speciﬁkációk és jóváhagyások

•

Dexron VI
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Fizikai-kémiai jellemzők
G-Box ATF DX VI
Kinematikai viszkozitás:

•
•

40°C-on, mm²/s

ASTM D 445

28.9

100°C-on, mm²/s

ASTM D 445

5.9

Viszkozitási index

ASTM D 2270

156

Lobbanáspont nyitott tégelyben, °C

ASTM D 92

212

Dermedéspont, °C

ASTM D 97

-45

Sűrűség 15°C-on, kg/m³

ASTM D 1298

848.0

Egészség és biztonság
A személyi és munkahelyi higiénia szabályainak betartása, valamint a javasolt felhasználási területeken
az előírások szerinti alkalmazása esetén a G-Box ATF DX VI olaj nem veszélyes az egészségre és
nem veszélyezteti a környezetet. Kerüljük el az olaj bőrre jutását. Olajcsere végrehajtásakor viseljünk
védőkesztyűt. Az olajt a bőrre kerülés után szappanos vízzel azonnal le kell mosni. Az adott kérdésben
részletesebb információt a termék biztonsági adatlapja tartalmaz.

Környezetvédelem
A fáradt olajt és a maradék olajt feltétlenül hermetikusan záródó edénybe gyűjtsük, és a fáradt olaj
gyűjtőponton adjuk le. Ne engedjük a fáradt olajt a csatornába, élővizekbe vagy a talajba.
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