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AGIP ATF II E        F.T.  TA 6/2010 
__________________________________________________________ 
 
AGIP ATF II E  este un lubrifiant în întregime  sintetic, cu performanţe  excepţionale, special 
formulat pentru  transmisiile automate moderne (supuse la sarcini ridicate) ale vehiculelor 
comerciale sau de pasageri. 
 
Caracteristici ( valori tipice ) 

mPa.s ** 20000 Viscozitate dinamică la - 40 C   
mm²/s * 33 Viscozitate cinematică la 40 C 
mm²/s * 7,5 Viscozitate cinematică la 100 C 

Indice de viscozitate - 205 
kg/dm3 0,839 Densitate la 15 C 

Punct de inflamabilitate  COC (vas deschis) C 200 
Punct de curgere   C - 48 

Notă: (*) 1 mm²/s = 1 cSt (centi Stokes);  (**) 1 mPa.s = 1 cP (centi Poise) 
 
Proprietăţi şi performanţe 
* Uleiul de bază folosit garantează o stabilitate termică ridicată şi o rezistenţă exceptională 
în exploatarea la temperature ridicate. 
* Formularea echilibrată a produsului asigură funcţionarea lină şi fără şocuri a instalaţiei, cu 
un raport optim de transmitere. 
* Excelenta stabilitate la oxidare  reduce la minimum procesul de îmbătrânire asigurând   
produsului un nivel de performanţă foarte ridicat pe toata durata utilizării. 
* Produsul impiedică formarea în sistem a unor produse de precipitare periculoase, 
asigurând în acest fel o funcţionare eficientă timp îndelungat a echipamentului, prelungind 
intervalele la care se efectuează operaţiile de întreţinere.  
* Proprietăţile antispumante împirdică formarea spumei şi favorizează eliberearea rapidă a 
aerului evitând  formarea bulelor de aer şi asigurând astfel continuitatea  peliculei de 
lubrifiant.   
* Asigură o protecţie excelentă împotriva coroziunilor tuturor suprafeţelor metalice. Este 
compatibil  atât cu materialele feroase cât şi cu cele neferoase. 
* AGIP ATF II E  este compatibil cu  uleiurile tip ATF (Automatic Transmission Flid) pe bază 
minerală, astfel încât poate fi utilizat  fară probleme în lubrifierea transmisiilor automate sau 
a altor echipamente.  
 
Specificaţii şi aprobări 
AGIP ATF II E satisface cerinţele următoarelor specificaţii: 
- General Motors DEXRON II E 6137 M; 
- Voith G 607 ( Diwa şi Midimat Transmissions) 
- Voith 55.6336.30 (G1363) 



- M.B. 236.8; 
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- FORD M2C 138- CJ  ; FORD M2C 166- H; 
- ZF TE- ML 09, 14C  
- MAN 339 tip D (2) 
- FORD MERCON  
- SPERRY VICKERS-sisteme hidraulice 
- DENISON – sisteme hidraulice 
- SUNDSTRAND- sisteme hidraulice. 
- BMW BG 24 
 
Utilizări 
AGIP ATF II E este special formulat pentru utilizarea în  transmisiile automate cât şi pentru  
servo-direcţiile autovehiculelor  unde  constructorul recomandă produse cu  specificaţia  
DEXRON  tip II D  sau  II E. 
În concordanţă cu specificaţiile constructorilor, pentru anumite transmisii, cu acest produs 
este posibil un interval de schimb de trei ori mai mare decât cel normal. 
Citiţi cu atenţie recomandările constructorului de autovehicule înainte de alegerea şi 
utilizarea acestui produs. 


