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PŘEVODOVÝ OLEJ ATF III 
ATF III 

POPIS ATF III je multifunkční hydraulická kapalina pro manuální i automatické převo-
dovky řazení v hydraulických systémech motorových vozidel a pro mnohá další 
průmyslová využití. ATF III zaručuje perfektní funkčnost hydraulického agregátu 
při extrémních provozních podmínkách a při velkých teplotních výkyvech. 

VLASTNOSTI - nejvyšší teplotní stabilita 
 - vynikající stabilita viskozity 
 - optimální odolnost proti stárnutí 
 - výborná ochrana proti korozi 
 - vynikající chemická stálost 

- vynikající vlastnosti při nízkých teplotách 
- snižuje tření a opotřebení 

SPECIFIKACE / 
SCHVÁLENÍ Allison C4 ● Dexron III G ● Ford Mercon ● Voith H55.6335.XX (G 607) ● ZF TE-

ML 03D ● ZF TE-ML 04D ● ZF TE-ML 14A ● ZF TE-ML 17C ● ZF ZF004928 

 LIQUI MOLY doporučuje tento olej navíc pro vozidla nebo agregáty, pro které jsou 
požadovány následující specifikace nebo originální čísla náhradních dílů: 

Caterpillar TO-2 ● MAN 339 Typ L1 ● MAN 339 Typ V1 ● MAN 339 Typ Z1 ● MB 
236.1 

TECHNICKÁ DATA Hustota při +15 °C : 0,845 g/cm3  DIN 51757 
 Viskozita při +40 °C : 36,0 mm2/s ASTM D 7042-04 

Viskozita při +100 °C : 7,5 mm2/s ASTM D 7042-04 
 Viskozita při -40 °C (Brookfield) : ≤ 20000 mPa.s ASTM D 2983-09 

Index viskozity : 180  DIN ISO 2909 
 Bod tuhnutí : -48 °C DIN ISO 3016 
 Bod vzplanutí : +220 °C DIN ISO 2592 
 Sulfátový popel : 0,10 g/100 g DIN 51575 
 Stabilita mazací vrstvy ve střihu, 
 viskozita při +100 °C po 100 hod : 5,4 mm2/s DIN 51350-06-KRL/C 
 Barva / vzhled : červená 

OBLAST POUŽITÍ  Hydraulická kapalina ATF III je vhodná pro použití v manuálních a automatických 
převodovkách řazení, v měničích točivého momentu a mnohých systémech se 
servořízením, a to v souladu se specifikacemi a servisními předpisy vypracova-
nými výrobci motorových vozidel a převodovek. 

ZPŮSOB POUŽITÍ Dodržet provozní a servisní předpisy výrobce vozidla, převodovky a hydraulického 
systému. 

DOSTUPNÁ BALENÍ 500 ml plastová lahev Obj. č. 1405 D-GB-I-E-P 
1 l plastová lahev Obj. č. 1043 D-GB-I-E-P 

 5 l plastový kanystr Obj. č. 1056 D 
 20 l plastový kanystr Obj. č. 1058 D-GB 
 60 l plechový sud Obj. č. 1246 D-GB 
 205 l plechový sud Obj. č. 1245 D-GB 
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