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HEXOL ATF UNIVERSAL 
ULEI PENTRU TRANSMISII AUTOMATE 

DESCRIERE PRODUS 
HEXOL ATF Universal este un ulei pentru transmisii de calitate superioară destinat utilizării în 
sisteme de transmisie semiautomată și automată ale instalațiilor, echipamentelor industriale 
și mijloacelor de transport, în sisteme de direcție servoasistate. 
Hexol ATF Universal este formulat din uleiuri de bază minerale în combinație cu aditivi 
specifici, recomandat a se folosi pe tot parcursul anului la sistemele de transmisie automată 
ale instalațiilor, echipamentelor industriale și mijloacelor de transport, sau la orice tip de 
transmisii unde este specificată folosirea unui ulei de acest tip. 

CARACTERISTICI  
- satisface cerinţele standardului GM Type A Suffix A (TASA), MAN 339.A, Allison C- 3            
  (10350289), Volvo 97325 si altor tipuri de autovehicule a căror producători recomandă   
  această clasificare; 
- asigură o viaţa îndelungată componentelor supuse uzurii; 
- excelentă stabilitate oxidativă, asigurând protecţia împotriva coroziunii sau a depunerilor de  
  sedimente. 
 

DOMENIU DE UTIL IZARE  
- recomandat pentru toate tipurile de transmisii automate ale instalațiilor, echipamentelor  
  industriale și mijloacelor de transport care necesită un ulei corespunzător cerințelor  
  standardului GM Type A Suffix A; 
- recomandat pentru sisteme hidraulice care necesită uleiuri antiuzură cu bună fluiditate  
  chiar şi la temperaturi scăzute. 
 

PROPRIETĂȚI  SPECIFICE  
Grad de vâscozitate SAE  20 
Densitate la 15˚C [kg/m³]aprox  870 
Vâscozitate cinematică la 40˚C [mm²/s]  41.4-50.6 
Punct de inflamabilitate [˚C]  200 
Punct de curgere [˚C]  -30 
Culoare  roşie 
 

AMBALAJ  

 

 0.4Kg  1Kg  4Kg  15Kg  180Kg   
 0.23L  0.45L  0.5L  0.6L  0.9L  1L  3L 
 4L  5L  10L  20L  60L  208L  1000L 


