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FLUIDE ATX 
 
 
 
 
 
 
Fluid de transmisie automata. 

 
 

 
- Transmisiile automate sau semiautomate si 

convertoarele de cuplu ale autoturismelor, vehiculelor 

comerciale usoare si vehiculelor industriale, pentru care 
producatorul recomanda un fluid de transmisii automate 

GM DEXRON® IID.  Nu trebuie folosit daca este 

recomandat in utilizare un fluid FORD M2C-33F sau G. 

 
-  C u t i i  de vi te ze  manu a le  pent r u care producatoru l 

recomand a   un  f lui d  de  t ip ATF.   

- Directie asistata. 

-    T r ansm is i i  h i dr ost a t i c e .  

-    Sist em e le h i d r au li c e pentru care producatorul 
recomanda un  f lui d  t ip  GM D E X  RON ®-IID .  

 

 
 
 
- Un indice inalt de vascozitate corelat cu o excelenta 
  stabilitate a vascozitatii in utilizare. 
- Un punct de curgere foarte scazut. 
- Stabilitate termica foarte buna. 

 
 
 
 
-    Rezistenta la oxidare excelenta. 

-    Bune proprietati de frictiune specifice reglementarilor 

GENERAL MOTORS pentru transmisiile hidramate. 
- Vascozitate adaptata reglementarilor MERCEDES 

pct. 236.6 

  
 

FLUIDE ATX Unitati de masura Valori 

Densitatea la 20°C kg/m³ 873 

Culoare (aspect) - Rosu 
Vascozitatea la 40 °C mm2/s 40 

Vascozitatea la 100 °C mm2/s 8.1 
Indicele de vascozitate - 182 
Vascozitatea cinematica la - 40 °C mPa.s 48 000 

Punctul de inflamabilitate (Cleveland) °C 190 
Punctul de curgere °C -43 

Valorile parametrilor reprezentaţi în tabel, au caracter informativ 

 

 
 
 

BMW group 23 – 3.0 si 24 – 3.0 

FORD MERCON® (1987: fosta licenta n°M900115)   MERCEDES-BENZ pg 236.6 

DEXRON®-IID fosta licenta n° D- 21647                                            PSA PEUGEOT CITROEN  S71 2102 

MAN 339 tip V-1 (ex MAN 339 tip D)                                                          VOITH H 55.6335.35 

MAN 339 tip Z-1 (ex MAN 339 tip D)                                                          ZF TE-ML 03D, 04D, 09, 11A, 14A, 17C 

 

   
 

 
 
             
 
   Lubrifiantul uti l izat în baza recomandărilor şi pentru aplicaţ ii le pentru care a fost destinat, nu prezintă riscuri particulare.  
   Fişa de securitate, în conformitate cu reglementările UE, se poate ob ţine prin intermediul consultantului nostru tehnic şi comercia l.  
 
    Acest document reprezintă o traducere a specificaţiei ule iu lui de transmis ie automat FLUIDE ATX.   
    Pentru conformitate, Asistenţă Tehnică TOTAL LUBRICANTS ROMANIA S.A. –  Mihaela Fil ipescu  
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TOTAL LUBRIFIANTS 
562, Avenue du Parc de l'île 
92029 Nanterre CEDEX  
FRANCE 

 

 


