Petro-Canada
ATF+4
трансмісійна рідина

автоматична

Вступ
Petro-Canada
ATF+4
–
автоматична
трансмісійна рідина - рекомендована для
використання в автоматичних трансмісіях
Chrysler. Вона була всебічно протестована і
схвалена DaimlerChrysler згідно специфікації
MS-9602.
Вона розроблена при використанні 100%
синтетичних базових олив
Purity VHVI і
унікальної системи присадок, Petro-Canada
ATF+4 сприяє загальній продуктивності
трансмісії,
поставляючи
оптимізовану
ефективність
переміщення,
покращуючи
зрізаючу
і
окислювальну
стабільність,
розширюючи інтервали заміни оливи, більш
ніж рідини ATF+3.
ATF+4 рекомендовані для першої заливки або
для доливання автоматичних трансмісійних
рідин в автомобілі Chrysler, Dodge, Plymouth,
Jeep і Eagle з автоматичними трансмісіями де
рекомендовані рідини ATF+4 і ATF+3. Вона
відповідає вимогам поточного і попереднього
стандарту для автоматичних трансмісійних
рідин.
Властивості та переваги
• Перевірена і схвалена DaimlerChrysler
згідно специфікації MS-9602
• Гарантійний захист
• Покращений захист і робота, ніж
стандарт ATF+3
• Подовжені
терміни
експлуатації
трансмісії
• Зменшує експлуатаційні витрати
• Покращена
низькотемпературна
текучість
• Більш гладке переміщення в холодну
погоду
• Зменшують зношування компонентів
трансмісії в процесі роботи в холодну
погоду
• Покращена окислювальна і термальна
стабільність, ніж стандарт ATF+3
• Покращена тривалість служби рідині
• Менша необхідність доливання рідини

•
•
•
•

Зменшені
витрати
на
обслуговування
Покращена економія палива
Продовжені інтервали заміни, ніж
в стандарті ATF+3
Подовжені
тести
для
перевищення інтервалів 160,000
кілометрів (100,000 миль)

Застосування
Трансмісійна
рідина,
виробництва
компанії Petro-Canada - ATF+4 була
перевірена і схвалена корпорацією
DaimlerChrysler. Це рекомендована
трансмісійна
рідина
для
першої
заливки
або
доливання
у
всі
автоматичні
трансмісії
групи
автомобілів
Chrysler,
де
рекомендуються рідини ATF+4 або
ранні версії ATF+, таких як стандарт
ATF+3.

Типові характеристики
Властивості
Щільність, кг/л @ 150С (lb/gal @
600F)
Колір
Точка займання, 0С(0F)
Точка застигання, 0С (0F)
В'язкість
cSt @ 400C
cSt @ 1000C
SUS @ 1000F
SUS @ 2100F
Індекс в’язкості
В'язкість по Брукфілду
сР @ -28.90C (-200F)
cP @ -400C (-400F)
ID код продукту

Метод
перевірки
D4052

Petro-Canada ATF+4
0.847 (7.08)

D92
D97

червоний
198 (388)
-51 (-60)

D445

33.24
7.51
167
51
204

D2270
D2983

2,050
8,380
CHRYATF4

