Fluide XLD FE

Fluido para transmissões automáticas

UTILIZAÇÕES
- Fluido ATF de nova geração , sintético, que permite
atender aos intervalos de troca estendidos.
- - Produto particularmente recomendado para atender
as exigências de caminhões, veículos utilitários etc.
fabricados pela Voith, Allison e ZF.

- Adequado para as transmissões automáticas de
montadoras asiáticas : Nissan (Matic D,J,K), Mazda (M-III,
M-V), Honda (Z-1), Toyota (T-IV, JWS3309), Hyundai,
Kia, Mitsubishi (SP-II / SP-III).
- É adequado para aplicações onde se exigem níveis de
desempenho Allison TES 295 , ZF 14 C ou Dexron III®
H, Mercon® , Mercon® V ( antes de 2007)
- Não deve ser utilizado com Dexron® VI ou Mercon® LV

PROPRIEADADES
- Economizador de combustível se utilizado combinado
com oleos de motor Fuel Eco.
- Propriedades antioxidante e estabilidade térmica
excepcionais.
- O modifcador de atrito utilizado possibilita melhoria na
dirigibilidade.
- Excelente propriedade antidesgaste e bem superior a
dos outros ATF da agama, quando usado em
condições severas.
- Ótima proteção contra a corrosão

- Resistencia à formação de espuma proprocionando
melhores condições de lubrificação e de eficiência
hidráulica.
- Sua excepcional filtrabilidade possibilita a redução da
freqüência da troca do filtro e dos custos de
manutenção.
- Viscosidade estável mesmo sob forte cisalhamento ,
permitindo uma boa e constante lubrificação.
- Conforto na passagem de marchas graças a
estabilidade de atrito.
- Compatível com os matérias das juntas mais comuns.

CARACTERISTICAS
Fluide XLD FE

Unidade
kg/m3

0,850

mm²/s

33,7 / 7,1

-

181

Ponto de Fluidez

°C

- 51

Ponto de Fulgor (VAC)

°C

212

Densidade a 15°C
Viscosidade a 40°C / a 100°C
Índice de Viscosidade

As características típicas são fornecidas a título indicativo.

ESPECIFICAÇÕES
Homologações:
Voith H55.6336
ZF TE-ML 04D, 09, 14B , 16L & 17C
Allison C-4 ,
MAN 339 V-2 & Z-2
MB 236.6
Volvo 97341

Responde as exigências das especificações :
Allison TES 295
ZF 14C, 02F, 11B
MAN 339 Z-3
®
®
Ford Mercon / Mercon V
®
GM Dexron III-H
Hyundai, Kia, Mitsubishi (SP-II / SP-III).

FLUIDE XLD FE
Este lubrificante utilizado conforme recomendação e para a aplicação ao qual está previsto , não apresenta risco particular
Uma ficha apresentando dados de segurança , em conformidade com a legislação em vigor, encontra-se à sua disposição junto do
seu representante comercial local.

ELABORAÇÃO : Fabio Dias

ANÁLISE /APROVAÇÃO : Marcelo Beltran

22.07.2012

Rev. : 03

