
 

CVT Fluid Fully Synthetic ATF  
     Płyn do przekładni CVT  

CHARAKTERYSTYKA 

 
CVT Fluid Fully Synthetic ATF przeznaczony jest do przekładni automatycznych typu CVT 

(Variable Automatic Transmissions). Formuła płynu zapewnia doskonałe przenoszenie najwyższych 

obciążeń i ochronę przeciwzużyciową (redukuje tarcie pomiędzy paskami i rolkami przeciwdziałając 

uszkodzeniom zmęczeniowym) co przekłada się na zdecydowane wydłużenie trwałości przekładni. 

Zrównoważony wysoki poziom przenoszenia wartości momentu obrotowego i wibracji zapewnia 

efektywną i komfortową jazdę. Płyn charakteryzuje się także bardzo dobrymi własnościami 

reologicznymi w niskich temperaturach, odpornością na utlenianie i starzenie (dłuższa żywotność 

płynu i okresy wymiany), kompatybilnością ze stosowanymi w konstrukcji skrzyni uszczelnieniami 

oraz własnościami antypiennymi, szczególnie wymaganymi w całym okresie eksploatacji. 

 

ZASTOSOWANIA 
 

CVT Fluid Fully Synthetic ATF przeznaczony  jest do najnowszej generacji bezstopniowych 

automatycznych skrzyń biegów typu CVT wyposażonych w paski (push-belts) lub łańcuchy 

transmisyjne wykonane  ze stali. Doskonale sprawdza się w europejskich, amerykańskich oraz 

azjatyckich samochodach osobowych i użytkowych. Płyn nie jest przeznaczony do zespołów 

hybrydowych CVT(Toyota, Ford). Nie mieszać z innymi olejami przekładniowymi. 

 

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO-CHEMICZNE 

 

Parametry CVT Fluid  

Barwa  jasnobrązowa 

Lepkość kinematyczna w temp. 1000C, [mm2/s] 7,5 

Wskaźnik lepkości 175 

Temperatura płynięcia, [0C] - 50 

Temperatura zapłonu, [0C], nie niższa niż 200 

Lepkość Brookfield’a [mPa·s] w temp. -400C, nie większa niż 10 000 

Uwaga: powyższe wartości parametrów fizyko – chemicznych są wartościami typowymi. Wartości 

rzeczywiste są umieszczone na orzeczeniach laboratoryjnych dołączonych do każdej partii produktu. 

NORMY I SPECYFIKACJE 

 
Audi/VW G/TL 52180; G 52160; BMW/Mini Cooper/Punch EZL 799; Chrysler/Dodge/Jeep/Mopar 

NS-2, CVTF+4; FIAT CVT; Ford WSS-M2C  928A, 933A, CVT23, CVT30/Mercon C; GM/Saturn 

DEX-CVT; MB 236.20; Daihatsu Ammix CVT DC, DFE; Honda HMMF, HCF2; Hyundai/KIA SP-

III; Mazda CFT3320; Mitsubishi SP-III, CVTF-J1; Nissan NS-1, NS-2, NS-3; Subaru ECVT, iCVT; 

Suzuki CVTF TC, NS-2; Toyota/Lexus CVTF TC, FE; Citroen/Peugeot/Renault; CVT, CVT MV; 

Nissan/Infiniti; Volvo CVTF 4959)  

PRZECHOWYWANIE  
 

CVT Fluid Fully Synthetic ATF należy przechowywać w opakowaniach zamkniętych, które chronią 

przed dostępem powietrza, wilgoci i zanieczyszczeń mechanicznych. Wszelkie opakowania  

z produktem powinny być przechowywane w pomieszczeniach zadaszonych. W przypadku 

przechowywania beczek na otwartej przestrzeni, gdzie mogą być narażone na opady atmosferyczne, 

należy je ustawić w pozycji poziomej, tak aby uniemożliwić dostęp wody oraz zapobiec zniszczeniu 

oznakowania. Produkty nie mogą być przechowywane w temperaturze wyższej niż 60ºC, ani też 

narażone na działanie promieni słonecznych lub bardzo niskich temperatur. 


