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Uniwersalny olej przekładniowy ATF o długiej żywotności do nowoczesnych przekładni 
automatycznych

Opis

Pentosin ATF 1 jest w pełni syntetycznym 
wysokowydajnym olejem do automatycznych 
skrzyń biegów (ATF) do długotrwałego 
stosowania.

Pentosin ATF 1 został stworzony dzięki 
najlepszym dostępnym na rynku olejom 
syntetycznym oraz dodatkom. Wysoka 
odporność na ścinanie oraz zastosowana 
specjalna formuła polepszająca wskaźnik 
lepkości „VI – Improver”, plus nowoczesne 
środki chemiczne oraz modyfikatory tarcia 
gwarantują bardzo stabilną wydajność pracy 
w nowoczesnych przekładniach 
automatycznych wyposażonych w 
elektronicznie sterowane sprzęgło 
konwertera.

Pentosin ATF 1 przewyższa o wiele 
wszystkie wymagania DEXRON III. Jest w 
pełni mieszalny oraz kompatybilny z innymi 
olejami typu ATF DEXRON IID oraz 
DEXRON III, ale nie wykazuje poprzez to 
wyższej wydajności, kiedy jest zmieszany. 

Zaleca się całkowitą wymianę oleju.
Poziom jakości

DEXRON III, DC ATF +4

Dopuszczenia

Voith Turbo według H55.6336.41 dla 
wydłużonych okresów wymiany 120 000 km 
dla przekładni DIWA: DIWA, DIWA.2, 
DIWA.3, DIWA.3E, DIWA.5 

ZF TE-ML 04D, 11B, 14B, 16L, 17C

Zalecenia

Klasyfikacja produktu

Ten produkt nie jest sklasyfikowany  
jako niebezpieczny.

Pentosin ATF 1 Parametry

Jednostka Wynik Metoda

Wygląd Jasny i czysty DIN 10964

Gęstość przy 15°C kg/m3 850 DIN EN ISO 12185

Lepkość kinematyczna przy 100°C mm2/s 7,4 DIN EN ISO 3104

Lepkość kinematyczna przy 40°C mm2/s 37 DIN EN ISO 3104

Wskaźnik lepkości 171 DIN ISO 2909

Lepkość dynamiczna przy -40°C Mpa*s 15000 ASTM D2983

Temperatura krzepnięcia °C -51 ISO 3016

Test łożysk stożkowych, utrata ścinania (20h) % 9,6 CEC-L-45-A-99

Test łożysk stożkowych, lepkość po ścięciu (20h) mm2/s 6,8 CEC-L-45-A-99

Test zużycia FZG A/8.3/90 // A/16.6/90
Awaria etapu 

ładowania
>12 // >12 DIN ISO 14635-1

Podczas pracy ze środkami smarnymi należy zachować odpowiednie zasady bezpieczeństwa. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji 
zapraszamy do zapoznania się z aktualnym arkuszem danych o bezpieczeństwie produktu.

Pentosin ATF 1


