Matic DX III
Hoogwaardige automatische transmissie olie
Beschrijving

Deze semi-synthetische ATF olie met een zeer hoge viscositeitsindex is geschikt voor de meeste
automatische transmissies. De verbeterde viscositeit bij lage temperaturen verzekert optimale
prestaties onder alle omstandigheden. De uitstekende wrijvingseigenschappen van het product
verzekeren soepel schakelen en een optimaal rijcomfort.

Toepassingen

Matix DX III is een vloeistof aanbevolen voor het gebruik in alle Ford (1983 tot 1996) en GM (voor
2005) automatische transmissies als ook deze waar de Allison C4 specificaties vereist worden. Ook
geschikt voor de meeste powershift transmissies, stuurbekrachtigings- en hydraulische systemen.
Matic DX III is volledig compatibel met de vroegere vloeistoffen voor Ford (1983 tot 1996) en GM
(voor 2005) automatische transmissies en mag dus gebruikt worden voor bij-vullingen of volledige
vervanging, daar waar ATF-type Dexron III, Dexron III G, Dexron II E en Ford Mercon gevraagd wordt.

Prestatieniveau

GM 6417-M Dexron III-G
Allison C4
Ford Mercon
MB 236.5, 236.9
ZF TE-ML 03D, 04D, 09, 11B, 14A, 17C
VOLVO STD 1273,40 (97340), STD 1273,41 (97341)
MAN 339 V1/Z1
VOITH H55.6335xx

Typische
standaardanalyses

Kleur
Dichtheid bij 15 °C, kg/l
Viscositeit 40 °C, mm²/s
Viscositeit 100 °C, mm²/s
Viscositeitindex
Vlampunt COC, °C
Vloeipunt, °C

ROOD
0,855
33,9
7,1
179
196
-45
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De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van
onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén
aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van
kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd,
met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel
veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden.

