
 

  
 
                                             

 
Eigenschappen:
 

Een zeer hoogwaardige automatische transmissie olie, gebaseerd op 
synthetische basisoliën. Er zijn speciale additieven aan toegevoegd.
Daarmee worden de volgende eigenschappen verkregen: 
 
-zeer hoge en stabiele viscositeitindex 
-belangrijke bijdrage aan 
-zeer goede oxidatiestabiliteit
-een goed anti
-speciale wrijvingseigenschappen
-zeer goede smerende werking
 
Toepassing:
 

Deze topklasse synthetische automatische transmissieolie is 
ZF 8HP automatische transmissies 8HP45, 8HP55, 8HP70 en 8HP90 alsmede in 
bepaalde ZF 6HP transmissies welke in diverse modellen van VAG worden gebruikt.
 
Specificaties:
 

Te gebruiken waar de volgende specificaties worden voorgeschr
 
VAG G
BMW 8322 2152426
Jaguar 02JDE26444
Land Rover LR023288
Chrysler 67157995AA
Fiat 9.55550
 

Gemiddelde analysecijfers:
 

 
Dichtheid bij 
Viscositeit
Viscositeit 
Viscositeitindex
Vloeipunt,
TBN, 

 
 
Verpakking:
 

 
 
 

                                                

                                              ATF AT 

Eigenschappen: 

en zeer hoogwaardige automatische transmissie olie, gebaseerd op 
synthetische basisoliën. Er zijn speciale additieven aan toegevoegd.
Daarmee worden de volgende eigenschappen verkregen: 

zeer hoge en stabiele viscositeitindex  
belangrijke bijdrage aan brandstofbesparing 
zeer goede oxidatiestabiliteit 
een goed anti-slijtage, anti-corrosie en anti-schuim vermogen
speciale wrijvingseigenschappen 
zeer goede smerende werking 

Toepassing: 

Deze topklasse synthetische automatische transmissieolie is 
ZF 8HP automatische transmissies 8HP45, 8HP55, 8HP70 en 8HP90 alsmede in 
bepaalde ZF 6HP transmissies welke in diverse modellen van VAG worden gebruikt.

Specificaties: 

Te gebruiken waar de volgende specificaties worden voorgeschr

VAG G-060-162 
BMW 8322 2152426/2289720 (ATF+3) 
Jaguar 02JDE26444 
Land Rover LR023288 
Chrysler 67157995AA 
Fiat 9.55550-AV5 

Gemiddelde analysecijfers: 

Dichtheid bij  15 °C, kg/l0,                845
Viscositeit  40 °C, mm²/s              25,80
Viscositeit  100 °C, mm²/s             6,00
Viscositeitindex  190
Vloeipunt,  °C -45

  mgKOH/g                    2,7

Verpakking:          Bulk, IBC 1000 liter, 208,2 liter, 60 liter, 10 liter

                                                                          T 22 B 

en zeer hoogwaardige automatische transmissie olie, gebaseerd op  
synthetische basisoliën. Er zijn speciale additieven aan toegevoegd. 
Daarmee worden de volgende eigenschappen verkregen:  

schuim vermogen 

Deze topklasse synthetische automatische transmissieolie is speciaal voor gebruik in 
ZF 8HP automatische transmissies 8HP45, 8HP55, 8HP70 en 8HP90 alsmede in 
bepaalde ZF 6HP transmissies welke in diverse modellen van VAG worden gebruikt. 

Te gebruiken waar de volgende specificaties worden voorgeschreven: 

845 
25,80 
6,00 
190 
45 
2,7 

Bulk, IBC 1000 liter, 208,2 liter, 60 liter, 10 liter, 4x4 liter, 12x1 liter 


