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1. Predmet TL 
   
  Tento  technický list výrobku platí  pre výrobu, skúšanie a dodávanie oleja DYNAMAX ATF CVT. 

 

Charakteristika:  

DYNAMAX ATF CVT je založená na syntetickom základnom oleji výnimočnej kvality v kombinácii 
so špeciálnym balíkom EP aditív na dosiahnutie nasledujúcich vlastností: 

• dobrá stabilita a odolnosť voči oxidácii 
• používa sa v Audi Multitronic a Mercedes Benz Autotronic 
• možný predĺžený interval výmeny 
• výborná odolnosť voči opotrebeniu, korózii a peneniu, vysokú teplotnú a strihovú 

stabilitu 
• vysoký index viskozity zabezpečuje dostatočné mazanie pri vysokých prevádzkových aj 

nízkych     počiatočných teplotách 
• lepšia kontrola peny vedie k plynulému a trvalému zmene klzu a znižuje straty tekutín 
• zlepšená tekutosť pri nízkych teplotách pomáha pri dobrom štarte za studena 
• kompatibilita so všetkými bežnými tesniacimi materiálmi 

 
Použitie: 
 DYNAMAX ATF CVT je vysoko výkonná prevodová kvapalina s obsahom vybraných základných 
surovín špeciálne odporúčaná pre použitie v najnovších generáciách prevodoviek s plynulou zmenou 
prevodu (CVT) - prenášajú trakciu pomocou oceľových ťažných reťazí alebo tlačidiel.  
 
 
 Špecifikácie: 
 

- MB-Approval 236.20, Ford WSS-M2C928A 
-  BMW 83 22 0 136 376/ 83 22 0 429 154,  
- VW G 052 180, EZL 799      

                   

 2. Technické parametre výrobku 
 
  Kinematická viskozita pri 100°C, 
mm2/s 

  7,0 

Kinematická viskozita pri 40°C, mm2/s  34 

Viskozitný index najmenej 173 

Hustota pri 15°C, kg/m3  848 

Bod tuhnutia, °C najviac -51 

Bod vzplanutia v o. t., °C najmenej 201 
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 3. Skladovanie: 
  Olej DYNAMAX  ATF CVT sa skladuje v uzavretých originálnych obaloch na miestach  
 chránených pred priamymi poveternostnými vplyvmi, slnečnými lúčmi a výhrevnými telesami pri  
 teplote do +40°C.  
 Doba skladovateľnosti pri dodržaní uvedených podmienok je 3 roky. 
 
 

 4. Manipulácia: 
 Dodržiavajte zásady bezpečnosti práce pri práci s ropnými produktami. Pre bližšie informácie si  
 vyžiadajte Kartu bezpečnostných údajov produktu. 
 

                                                                                                     
5. Dodávanie: 
 Spôsob dodávania a spôsob dopravy oleja DYNAMAX  ATF CVT je predmetom kúpnej  
 zmluvy, ale musí byť v súlade s danými predpismi. 
 
 
 
 Kontaktné pracovisko pre informácie marketingového charakteru: 
 EURO-VAT, spol. s r.o. 
 951 22 Alekšince 231 
 tel./fax: 00421/37 78 22 326-7 
 www.eurovat.sk,  eurovat@eurovat.sk 
 
 
Údaje zodpovedajú súčasnému technickému stavu, právo zmeny vyhradené 

 
 

 


