
 
 

LUKOIL ATF SYNTH HD 
 

Nagyteljesítményű, atomata sebességváltó folyadék nehéz 
haszonjárművekhez 
 

JÓVÁHAGYÁSOK 
MAN 339 Type V-1/Z-2 
MB 236.6 
VOITH H55.6335.XX 
VOLVO 97341 
ZF TE-ML 04D, 14B, 16L, 17C, 20B 

SPECIFIKÁCIÓ & 
TELJESÍTMÉNYSZINT 
ALLISON C4, TES-389 
GM DEXRON® IIIH 
Ford MERCON, MERCON V 

 

TERMÉKISMERTETŐ 
A LUKOIL ATF SYNTH HD kiváló minőségű, 
univerzális automata sebességváltó folyadék 
mind nehéz haszonjárművekhez, mind 
személygépkocsikhoz. 

A világ vezető automata váltó gyártóinak 
igényeihez lett tervezve és alkalmas mind 
hagyományos mind modern automata 
hajtóművekhez. A LUKOIL ATF SYNTH HD 
észak-amerikai és európai járművekhez használható. 

 A kiváló alacsony hőmérsékleti viselkedése, a csekély 
viszkozitás hőmérséklet függése precíz sebesség 
váltást biztosít széles hőmérséklet tartományban. A 
nagyon nagy viszkozitás index széles tartományban 
biztosítja a termékjellemzők stabilitását.  

ALKALMAZÁS 
A LUKOIL ATF SYNTH HD kiválóan használható 
személygépkocsik, haszonjárművek, építőgépek 
nyomaték átalakítóiban, automata váltóiban, ahol 
Dexron IIIH a minimális követelményszint. 
Szervokormányokban is használható. 

  

ELŐNYÖK 
• A hagyományos ATF-ekhez viszonyítva jelentős 

javulás a nagy és az alacsony hőmérsékleti 
tulajdonságokban 

• Állandó és lágy kapcsolást biztosít 
• Meghosszabbítja a kuplung élettartamát 
• Jobb kenést és alacsony hőmérsékleti 

folyékonyságot nyújt 
• Az optimális viszkozitás az elektrohidraulikus 

vezérlő rendszer gyors válaszát biztosítja 

A LUKOIL ATF SYNTH HD csekély viszkozitás-
hőmérséklet függőséget mutat (nagy viszkozitás index) és 
kiválóan ellenáll az öregedésnek. A tömítésekkel szemben 
semlegesen viselkedik. Fokozott védelmet nyújt a korrózió 
ellen minden alkatrész számára. 

MŰSZAKI ADATOK 
Tulajdonság Mérték-

egység 
Vizsgálati 
módszer LUKOIL ATF SYNTH HD 

Sűrűség 15 °С kg/m3 DIN 51575 850 
Viszkozitás 40°C mm²/s DIN 51562/T1 33,9 
Viszkozitás 100°C mm²/s DIN 51562/T1 7,1 
Viszkozitás index    ---  180 
Folyáspont °C DIN ISO 3016 <-51 
Lobbanáspont COC °C ISO 2592 205 

 
A tulajdonságoknál megadott értékek nem termék specifikációk, hanem az aktuális gyártási jellemzőkre utalnak, és a gyártási tűrés 
szerint változhatnak. OOO "LLK-International" fenntartja a változtatás jogát. 
 
 

1.0* változat, 2015.04.10.  1/1 oldal 
* Ez a dokumentum minden korábbi változatot hatálytalanít 

 

További információ és tanácsadás Kenőanyag Műszaki Szolgálatunknál:  technics.lubes@lukoil.com 
 
6, Malaya Yakimanka,  
119180 Moscow, Russia 

Tel.: (495) 627-40-20 
Fax: (495) 981-76-84 

www.lukoil-lubricants.com 
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