
Technická informace 

 EKOLUBE ATF D III  

 

Popis: 
Ekolube ATF DIII je univerzální, červeně zabarvená, velmi kvalitní převodová kapalina určená pro 
automatické převodovky moderních automobilů všude tam, kde jsou vyžadovány kapaliny specifikace Dexron® 
III G. 

Složení, vlastnosti a použití: 

Ekolube ATF DIII je kapalina pro automatické převodovky na minerální bázi vyrobená z prvotřídních 

základových olejů a moderních aditiv určená pro osobní a nákladní automobily a autobusy kde je výrobcem 

doporučena kapalina specifikace Dexron® III G a schválená dle nové verze GM 6417-M. Doporučena je také 

jako kapalina do některých posilovačů řízení nebo jako hydraulická kapalina viskozitní třídy ISO VG 32. 

Splňuje všechny nároky hydraulických čerpadel Vickers, Sunstrand a Denison (HF-O). 

Výhody použití: 

- Trvalé řízení tření zajišťuje plynulý provoz po celou dobu životnosti kapaliny 

- Vysoký VI zajišťuje ochranu proti opotřebení během studeného startu i při vysokých provozních 

teplotách 

- Kompatibilita s elastomery a ostatními těsnícími materiály 

- Ochrana komponentů převodovky a chladiče kapaliny proti korozi 

- Oxidační stabilita zabraňuje vzniku kalů laků a usazenin 

Specifikace výkonosti:                                                              

• Aisin Warner      T-III 

• Allison                  C-4 

• Caterpillar           TO-2 

• Ford                      Mercon 

• GM                        DEXRON-IIIG 

• ZF                          TE-ML 09 

• Toyota                   Type T-III 

 
Doporučení: 
Caterpillar        TO-2 

Ford                   M2C138-CJ, M2C166-H 

Charakteristika:  

Vlastnosti EKOLUBE ATF DIII Zkouška dle 

Vzhled Červená kapalina - 

Hustota při 15 °C (g/ml) 0,862 ASTM D 4053 

Viskozita při 40 °C / mm2. s-1 33,8                        ASTM D445 

Viskozita při 100 °C / mm2. s-1 7,4                        ASTM D445 

Viskozitní index 194                        ASTM D2270 

Viskozita Brookfield -40°C/mPa.s 17500                        ASTM D2983 

Bod vzplanutí OK (°C) min.                      200                        ASTM D 92 

Bod tuhnutí (°C) -51                        ASTM D 97 

Třída hořlavosti IV                        ČSN 65 02 01 
Uvedené údaje nemusí představovat přesné hodnoty. Jsou to typické hodnoty získané s přihlédnutím k výrobním 

tolerancím. 

Další informace:  

Skladování:  Ekolube ATF DIII se skladuje v originálních obalech, chráněných před nepřízní počasí a přímým slunečním 

světlem při teplotách do 40 °C. Doba skladování 24 měsíců. 

Pokyny pro zneškodňování: Ekolube ATF DIII je možné v případě potřeby likvidovat ve specializované sběrně. 

Prázdné obaly se odevzdávají do speciálních sběren, určených k tomuto účelu. 

Upozornění: Ekolube s.r.o. nenese žádnou zodpovědnost za ztráty nebo poškození na zařízení vzniklé vlivem nesprávným 

nebo neodborným použitím produktu, které není v souladu s technickým listem. Další informace viz. Bezpečnostní list 

(MSDS), který je k dispozici na vyžádání u Vašeho dodavatele nebo na internetu. 

Výrobce: Ekolube s.r.o. Pražákova 10, 619 00 Brno, www.ekolube.cz , www.oleje.cz  


