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Eurol ATF 7300 to w pełni syntetyczny olej klasy ATF do 7-biegowej 
automatycznej skrzyni biegów            NAG2FE +, począwszy od 
czerwca 2010 r wymagających niskiej lepkości ATF.

Eurol ATF 7300 jest wykonana z wysokiej jakości syntetycznych olejów 
bazowych i najnowszych dodatków uszlachetniających. Produkt 
gwarantuje wysoki poziom swoich właściwości podczas codziennej 
eksploatacji pojazdu.

Eurol ATF 7300 oferuje znaczne zmniejszenie zużycia paliwa i emisji 
CO2, nie tylko ze względu na zastosowanie wydajnych dodatków, ale 
również ze względu na jego niską lepkość.

Eurol ATF 7300 posiada stabilny i wysoki wskaźnik lepkości oraz niską 
temperaturę płynięcia. Własności smarne i właściwości cierne są 
doskonale dostosowane do najnowszych przekładni w celu uzyskania 
bezproblemowej zmiany biegów oraz zmniejszenia zużycia paliwa.

Eurol ATF 7300 zapewnia doskonałą odporność na utlenianie, korozję i 
tworzenie piany, co prowadzi do wysokiej ochrony przekładni w całym 
okresie użytkowania.

Produkt nie kompatybilny z poprzednimi specyfikacji MB; również nie dla 
MB 236.10, MB 236.12 i MB 236.14.

Właściwości fizyczne

Recommended for use
 MB 236.15

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Barwa Niebieska   
Masa właściwa w 20°C 0.834  kg/l ASTM D 4052 
Lepkość, kinematyczny w 40°C 22.3  cSt ASTM D 445 
Lepkość, kinematyczny w 100°C 5  cSt ASTM D 445 
Wskaźnik lepkości 161  ASTM D 2270 
Temperatura zapłonu 188  °C ASTM D 93 
Temperatura płynięcia -48  °C ASTM D 97 

Automatic transmission fluids - Fully Synthetic

Opis

Eurol ATF 7300
Syntetyczny olej przekładniowy klasy ATF o niskiej lepkości


