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FLUIDE AT 42 
 

 

Fluid pentru transmisii automate. 
 
 

 
-  Transmisiile automate sau semiautomate si  
   convertizoarele de cuplu ale autoturismelor,vehiculelor             

comerciale usoare si vehiculelor industriale,  
   pentru care producatorul recomanda un fluid pentru 
   transmisii automate cu norma GM DEXRON III. 
 

- Recomandat in ut il izare transmis ii lor de camioane,   
  autobuze s i echipamente de const ruct ii  civi le, pent ru 
  care constructorul recomanda specif icat ia ALLISON C4. 
 
-  Sistemele hidraulice pent ru care este recomandat             

un f luid cu spec if icat ia GM DEXTRON
®

 - III .
 
 
 
- Un indice de viscozitate ridicat corelat cu o 

excelenta stabilitate a vascozitatii in utilizare. 
- Punct de curgere foarte scazut. 

 
 

- Stabilitate termica foarte buna. 
 

     - Rezistenta la oxidare foarte buna.

 
 
 
 

FLUIDE AT 42 UNITATI Valori 

Densitatea la 15 °C kg/m3 890 

Culoarea (aspect) - rosu 

Vascozitatea la 40 °C mm2/s 34 

Vascozitatea la 100 °C mm2/s 7,7 

Indicele de vascozitate - 207 

Viscozitatea Brookfield la  -  40 °C mPa.s 13 300 

Punctul de inflamabilitate (Cleveland) °C 196 

Punctul de curgere °C - 51 
                                                        Caracteristicile mentionate reprezinta valori medii. 

 

 

 

 

 
 
ALLISON C 4 n

º 
C4-2482997     PSA PEUGEOT CITROEN (ZF 4HP14 si ZF 4HP18) 

BMW group 24 – 3.0      VOITH H 55.6335.35 
FORD MERCON

® 
 (92) n

º 
 M970909    ZF TE-ML 04D, 09B, 17C 

DEXTRON®  - III nºG-34196     MERCEDS BENZ  236.1 si 236.5 
MAN 339 tip V-1 (ex MAN 339 Tip F)    NISSAN 
MAN 339 tip Z-1 (ex MAN 339 Tip F)     

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Lubrifiantul uti l izat 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 consultantulu i nostru tehnic şi comercial. 
 
Acest document reprezintă o traducere a specificaţiei fluidului de transmisii auto TOTAL FLUIDE AT 42. 
Pentru conformitate Asis tenţă  Tehnică TOTAL LUBRICANTS ROMANIA S.A. Mihaela Filipescu 
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