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PŘEVODOVÝ OLEJ TOP TEC ATF 1700 
Top Tec ATF 1700 

POPIS Plně syntetický převodový olej pro automatické převodovky s extrémně vysokou 
výkonnostní rezervou. Disponuje vysokou teplotní stabilitou, a proto i optimální 
odolností proti stárnutí. Zajišťuje maximální výkon převodovky. Výborně chrání 
před opotřebením a má příznivé třecí vlastnosti. Zaručuje obzvláště při nejdelších 
intervalech výměny oleje jeho maximální výkonnost. 

VLASTNOSTI - vynikající třecí vlastnosti 
 - vysoká účinnost 
 - velmi dobré vlastnosti při nízkých teplotách 

- dobré chování viskozity v závislosti na teplotě 
- snižuje spotřebu pohonných hmot 

SPECIFIKACE / 
SCHVÁLENÍ Allison C4 ● MAN 339 Typ V2 ● MAN 339 Typ Z12 ● Voith H 55.6336.XX (dříve 

G 1363) ● ZF TE-ML 16S ● ZF TE-ML 20C ● ZF TE-ML 25C ● ZF ZF006000 

LIQUI MOLY doporučuje tento olej navíc pro vozidla nebo agregáty, pro které jsou 
požadovány následující specifikace nebo originální čísla náhradních dílů: 
MAN 339 Typ Z3 ● MB 236.81 ● ZF TE-ML 03D ● ZF TE-ML 04D ● ZF TE-ML 
14C ● ZF TE-ML 16M ● ZF TE-ML 17C 

TECHNICKÁ DATA Hustota při +15 °C : 0,850 g/cm3  DIN 51757 
 Viskozita při +40 °C : 37,5 mm2/s ASTM D 7042-04 

Viskozita při +100 °C : 7,6 mm2/s ASTM D 7042-04 
 Viskozita při -40 °C (Brookfield) : ≤ 20000 mPa.s ASTM D 2983-09 

Index viskozity : 177  DIN ISO 2909 
 Bod vzplanutí : +238 °C DIN ISO 2592 

Bod tuhnutí : -48 °C DIN ISO 3016 
 Barevné číselné označení (ASTM) : L 2,5  DIN ISO 2049 

OBLAST POUŽITÍ  Olej pro automatické převodovky v dodávkách a užitkových vozidlech různých vý-
robních značek. Mazací olej této specifikace bývá také částečně požadovaný 
pro hydraulické systémy, zvedáky náprav a retardéry. Použití oleje pouze v sou-
ladu s předepsanými specifikacemi výrobce agregátu, případně výrobce motoro-
vého vozidla. 

ZPŮSOB POUŽITÍ Dodržet provozní a servisní předpisy výrobce agregátu, případně výrobce motoro-
vého vozidla. Optimální účinnost je zaručena pouze při použití v nesmíšeném 
stavu s jinými oleji. 

DOSTUPNÁ BALENÍ 1 l  plastová lahev Obj. č. 3663 D-GB-I-E-P 
20 l  plastový kanystr Obj. č. 3695 D-GB-I-E-P 

 60 l  plechový sud Obj. č. 3671 D-GB 
 205 l  plechový sud Obj. č. 3697 D-GB 
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