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AGIP ATF 33 F/G  este un fluid special, în concordanţă cu specificaţiile FORD, utilizat în 
transmisiile automate puternic solicitate şi sistemele de direcţie ale autovehiculelor.   
 
 Caracteristici (valori tipice) 
Densitate la 15°C kg/l 0,868 
Viscozitate cinematică la 100 °C mm²/s * 7,4 
Viscozitate cinematică la  40°C mm²/s * 35 
Indice de viscozitate - 179 
Punct de inflamabilitate COC ** °C 178 
Punct de curgere  °C - 48 
Culoare - roşie 

Notă: (*) 1 mm²/s = 1 cSt (centi Stokes); (**) COC – cleveland Open Cup (vas deschis)   
 

Proprietăţi şi performanţe 
* AGIP ATF 33 F/G  posedă proprietăţi de frecare caracteristice uleiurilor ATF (Automatic 
Transmission Fluid) care îndeplinesc specificaţia FORD. Aditivii specifici asigură valoarea 
coeficientului de frecare care garantează  cuplarea silenţioasă a transmisiei şi o durată 
lungă de utilizare a cuplajelor multi-disc. 
*  Prin proprietăţile superioare antiuzură, asigură lubrifierea corespunzătoare în zonele în 
care, din motive constructive, frecarea are loc în condiţii mixte. Prin bunele caracteristici 
viscozitate/temperatură se asigură schimbarea uşoară a vitezelor la temperaturi scăzute. Se 
asigură constanţa duratei de schimbare a vitezelor şi randamentul convertizorului. 
Stabilitatea ridicată la temperatură şi oxidare previne depunerile pe  supape şi pe discurile 
transmisiilor automate şi convertizoarelor de cuplu la temperaturi ridicate de exploatare. 
* Selecţionarea atentă a aditivilor asigură viteze mărite de separare a aerului, prevenindu-se 
astfel spumarea. Ca urmare, se asigură funcţionarea corespunzătoare a transmisiei 
automate,  menţinându-se eficacitatea convertizorului. 
* AGIP ATF 33 F/G este compatibil cu toate materialele de etanşare utilizate în mod curent. 
Este miscibil cu celelalte fluide ATF care îndeplinesc cerinţele aceloraşi specificaţii. Asigură 
protecţia anticorozivă a tuturor pieselor transmisiei. Utilizarea unui ulei de bază înalt rafinat 
şi a unor aditivi specifici atent selecţionaţi, asigură excelente caracteristici de curgere la 
temperaturi scăzute. 
 

Utilizări  
 AGIP ATF 33 F/D este formulat special pentru transmisiile automate tip FORD, 

BORG-WARNER şi CATERPILLAR,  pentru care fluidele ATF sunt în concordanţă cu 
specificaţia FORD M2C 33 F/G.  

 Poate fi folosit şi ca fluid pentru transmiterea hidraulică sau mecanică a puterii dacă 
sunt recomandaţi lubrifianţi de acest tip.   

 

Specificaţii 
AGIP ATF 33 F/G  îndeplineşte cerinţele specificaţiilor: 



- FORD ESW-M2C-33 F/G - BORG WARNER - MF M-1110 
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