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FLUIDE ATX 
 
 
 
 
 
 
Fluid de transmisie automată. 
 

 
 
- Transmisii automate sau semiautomate şi 
convertoarele de moment ale autovehiculelor de 
pasageri, autovehiculelor comerciale uşoare şi 
vehiculelor industriale, dacă recomandările 
producătorilor reclamă un fluid de transmisii automată 
GM DEXTRON® IID.  Nu este recomandat dacă este 
reclamat în utilizare un fluid FORD M2C-33F sau G. 

 
-  C u t i i      de vi te ze      manu ale      da c ă      este  

recomand a t  un  f lui d  de  tran smi s ie  au to ma t ă .   
- Direcţie asistată. 
-    T r ansm is i i  h i dr ost a t i c e .  
-    Sist em u l  de ac ţ io na re  h i d r au l i c ă  da c ă  e s te  

re co mand a t  un  f lui d  t ip  GM D E X T RON ®-IID.  
 

 
 
 
- Un indice înalt de vâscozitate corelat cu o excelentă 
stabilitate a vâscozităţii în operare. 
- Un punct de curgere foarte scăzut. 
- Stabilitate termică foarte bună. 

 
 
 
 
-    Rezistenţă la oxidare excelentă. 
-    Bune proprietăţi de fricţiune specifice reglementărilor 

GENERAL   MOTORS pentru transmisiile hidramate. 
- Vâscozitate adaptată reglementărilor MERCEDES 

pct. 236.6 
  

 
FLUIDE ATX Unităţi de măsură  

Densitatea la 20°C kg/m³ 873 
Culoare (aspect) - Roşu 
Vâscozitate cinematică la 40 °C mm2/s 40 
Vâscozitate cinematică la 100 °C mm2/s 8.1 
Indice vâscozitate - 182 
Vâscozitate cinematică la - 40 °C mPa.s 48 000 
Punct de inflamabilitate (Cleveland) °C 190 
Punct de curgere °C -43 

 Caracteristicile menţionate reprezintă valori medii. 
 

 
 
 

BMW group 23 – 3.0 şi 24 – 3.0 
FORD MERCON® (1987: fostă licenţă n°M900115)       
DEXTRON®-IID fostă licenţă n° D- 21647                                              MERCEDES-BENZ pag 236.6 
MAN 339 tip V-1 (ex MAN 339 tip D) PSA PEUGEOT CITROEN 
MAN 339 tip Z-1 (ex MAN 339 tip D) VOITH 55.6335.35 
 ZF TE-ML 03D, 04D, 09, 11A, 14A, 17C  

 
 
 
             
 
 
 
   Lubrifiantul utilizat în baza recomandărilor şi pentru aplicaţiile pentru care a fost destinat, nu prezintă riscuri particulare.  
   Fişa de securitate, în conformitate cu reglementările UE, se poate obţine prin intermediul consultantului nostru tehnic şi comercial.  
 
    Acest document reprezintă o traducere a specificaţiei uleiului de transmisie automat FLUIDE ATX.   
    Pentru conformitate,  Director Asistenţă Tehnică TOTAL LUBRIFIN – Dr. Adrian Păluşan  
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