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Olej do przekładni automatycznych Dexron IIIH
Opis

Pentosin ATF Dexron IIIH został 
opracowany na podstawie połączenia 
najwyższej jakości konwencjonalnych olejów 
mineralnych, olejów syntetycznych HC, 
substancji czynnych, zapewniających wysoką 
odporność oleju na krzepniecie i utrzymują-
cych odpowiednią lepkość oleju w zależności 
od temperatury, oraz pakietu innych 
nowoczesnych dodatków. Dodatki efektywnie 
przeciwdziałają nadmiernemu zużywaniu się 
części  a wraz z  odpowiednio dobranym 
modyfikatorem redukującym tarcie, 
zapewniają lepsze działanie nowoczesnych 
automatycznych skrzyń biegów. 

Pentosin ATF Dexron IIIH to wysokiej 
jakości olej przekładniowy, pełniący funkcję 
środka smarnego i płynu do wszystkich 
automatycznych skrzyń biegów, które 
wymagają olejów DEXRON IIIH ATF wg 
specyfikacji General Motors. Jest on w pełni 
mieszalny i kompatybilny z innymi olejami 
DEXRON IID iDEXRON III ATF, ale nie 
wykazuje wspomnianej wysokiej jakości 
działania skrzyń biegów w przypadku jego 
zmieszania.

Klasa jakości

Dexron IIIH 
 
Homologacje 
 
ZF TE-ML 04D  
ZF TE-ML 09  
ZF TE-ML 11B  
ZF TE-ML 14A  
ZF TE-ML 17C 
Klasyfikacja

Produkt nie jest klasyfikowany  
jako niebezpieczny.

Pentosin ATF Dexron IIIH Parametry

Jednostka Wynik Metoda

Wygląd Czerwony i czysty DIN 10964

Gęstość przy 15°C kg/m3 857 DIN EN ISO 12185

Lepkość kinematyczna przy 100°C mm2/s 7,1 DIN EN ISO 3104

Lepkość kinematyczna przy 40°C mm2/s 34 DIN EN ISO 3104

Lepkość dynamiczna przy -40°C Mpa*s 16000 ASTM D2983

Temperatura krzepnięcia °C -51 ISO 3016

Tepmperatura zaplonu °C 212 DIN EN ISO 2592

Test łożysk stożkowych, lepkość po ścięciu (20h) % 24,2 CEC-L-45-A-99

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.
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