EKO ATF
Λιπαντικό αυτόματων κιβωτίων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Σο ΕKO ATF είναι υψθλισ απόδοςθσ λιπαντικό αυτόματων ςυςτθμάτων μετάδοςθσ,
κατάλλθλο για χριςθ ςε αυτόματα κιβϊτια ταχυτιτων, ςε ςυςτιματα διεφκυνςθσ
υδραυλικισ υποβοικθςθσ και ςε άλλεσ εφαρμογζσ ανάλογα με τθν ςφςταςθ του
καταςκευαςτι (λίπανςθ περιςτροφικϊν ςυμπιεςτϊν, λίπανςθ μθχανικϊν κιβωτίων
ταχυτιτων, όταν ςυςτινεται από τον καταςκευαςτι λιπαντικό τφπου DEXRON II).

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

GM DEXRON IID, ALLISON C-4, CATERPILLAR TO-2, VOITH G 607, FORD M2C 138CJ,
RENK DOROMAT, ZF TE-ML 03D / 04D /11A /14A /17C, MAN 339 V1, MAN 339 Z1,
MB 236.7, GM TYPE A SUFFIX A.

ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ





Αυξθμζνθ αντοχι ςτθν οξείδωςθ
Αποφυγι δθμιουργίασ αποκζςεων
Εξαιρετικι προςταςία του εξοπλιςμοφ από διάβρωςθ και φκορά
Τψθλόσ δείκτθσ ιξϊδουσ και χαμθλό ςθμείο ροισ που διαςφαλίηουν άριςτθ απόδοςθ ςε
υψθλζσ αλλά και ςε χαμθλζσ κερμοκραςίεσ.
 Αποτελεςματικόσ διαχωριςμόσ του νεροφ

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βαςικζσ πλθροφορίεσ για το προϊόν, όπωσ ιςχφουν κατά τθν θμερομθνία ςφνταξισ του . Για
περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ εφαρμογζσ του , ο χριςτθσ κα πρζπει να απευκφνεται ςτθν Σεχνικι Τποςτιριξθ
τθσ ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τθλ. 210 5509511 και 210 7725418.
Πλθροφορίεσ για τον αςφαλι χειριςμό του προϊόντοσ παρζχονται ςτο Δελτίο Δεδομζνων Αςφαλείασ .
Νοζμβριοσ 2014
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Ιδιότητες

Μζθοδοι

Μονάδες

EKO ATF

Χρϊμα
Ιξϊδεσ @100°C

VISUAL
ASTM D 445

cSt

Κόκκινο
7,1

Ιξϊδεσ @40°C

ASTM D 445

cSt

37,3

Δείκτθσ Ιξϊδουσ (VI)

ASTM D 2270

-

158

Πυκνότθτα @ 15°C

ASTM D 4052

g/ml

θμείο Ροισ

ASTM D 5950

°C

-49

θμείο Ανάφλεξθσ

ASTM D 92

°C

206

0,870

ΤΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ
Σα μεταχειριςμζνα λιπαντικά πρζπει να ςυλλζγονται ςε ειδικά ςθμεία ϊςτε να μθ
ρυπαίνουν το περιβάλλον, χωρίσ να αναμιγνφονται με διαλφτεσ, υγρά φρζνων, αντιψυκτικά
υγρά και νερό, ϊςτε να είναι δυνατι θ διαχείριςθ τουσ.

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βαςικζσ πλθροφορίεσ για το προϊόν, όπωσ ιςχφουν κατά τθν θμερομθνία ςφνταξισ του . Για
περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ εφαρμογζσ του , ο χριςτθσ κα πρζπει να απευκφνεται ςτθν Σεχνικι Τποςτιριξθ
τθσ ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τθλ. 210 5509511 και 210 7725418.
Πλθροφορίεσ για τον αςφαλι χειριςμό του προϊόντοσ παρζχονται ςτο Δελτίο Δεδομζνων Αςφαλείασ .
Νοζμβριοσ 2014

