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Мастильні матеріали – трансмісійні оливи – автомобільні
Версія: 262/01

Valvoline™ ATF Pro +4
Valvoline ATF Pro +4 - це унікальна суміш для автоматичних коробок передач, що
відповідає стандарту Chrysler Material Standard MS-9602 (ATF + 4®).
Valvoline ATF Pro +4 забезпечує оптимальні умови роботи найсучасніших коробок передач
Chrysler протягом всього терміну їх служби.

Сертифікати OEM
®
Chrysler MS9602 (ATF +4 )
®
Chrysler MS7176E (ATF +3 )
®
Chrysler MS7176D (ATF +2 )
®
Chrysler MS7176 (ATF + )

Рівні ефективності
Рекомендовано для використання у
випадках, коли вказана специфікація
Fiat 9.55550-AV4

Особливості і переваги

Області застосування

Посилений захист
Неперевершений захист від зносу навіть за важких
умов експлуатації.

Сертифіковане і рекомендовано для всіх
легкових і вантажних автомобілів Chrysler, для
яких потрібно рідина ATF + 4®, ATF + 3®,
ATF + 2® або ATF + ®.

Сучасні присадки
Неперевершені присадки, які захищають від корозії,
окислення, спінювання та утворення відкладень.
Стійкість до деструкції
Базові оливи найвищої якості та збалансовані
присадки запобігають деструкції та заїданням навіть
після тривалого використання.
Стабільна в’язкість
Покращена стабільність в’язкості забезпечує
постійність роботи коробки передач.
Покращені фрикційні властивості
Базові оливи преміум-класу, поліпшувачі
індексу в'язкості і модифікатори тертя створюють
чудові фрикційні властивості для більш
плавного перемикання і включення муфти.
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Придатна для використання в деяких моделях Dodge,
Fiat, Jeep, Hyundai і Mitsubishi для яких рекомендовані
дані специфікації.
Використовується в лондонських таксі.
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Відповідність вимогам з охорони здоров’я та
безпеки
Цей продукт не викликає значної шкоди для
здоров'я або безпеки при використанні з
рекомендованою метою та за умови дотримання
стандартних правил особистої гігієни. Приводиться
посилання на паспорт безпеки (SDS), який можна
отримати за запитом через місцевий офіс продажу
або через інтернет http://msds.valvoline.com
Захист навколишнього середовища
Відпрацьовану оливу необхідно здавати до
спеціалізованого пункту збору. Дотримуйтесь
місцевих правил. Забороняється зливати в
каналізацію, грунт або воду.

Збереження світу, що рухається з 1866
року™
Обслуговуючи більше 100 країн у всьому світі,
Valvoline є провідним учасником ринку,
дистриб'ютором та виробником автомобільних
та промислових товарів та послуг з високою
якістю. Продукти включають автомобільні
мастильні матеріали; трансмісійні рідини;
трансмісійні оливи; гідравлічні мастила;
автомобільна хімія; спеціальні продукти;
пластичні мастила та продукти для систем
охолодження.
Для отримання додаткової інформації про
продукти, програми та послуги Valvoline
звертайтесь на наш сайт
www.valvolineeurope.com

Типові характеристики
Стандартні характеристики відносяться до
поточного виробництва. Продукти, які будуть
випускатися в майбутньому, будуть відповідати
специфікаціям Valvoline, але можуть виникати
відмінності в характеристиках.

Valvoline ATF Pro +4
Колір
В’язкість, мм2/с при 100 ºC.
DIN 51562-1
В’язкість, мм2/с при 40 ºC.
DIN 51562-1
Індекс в’язкості
DIN ISO 2909
Точка текучості, ºC
DIN ISO 3016
Густина при 15,6°C.
DIN 51757
Температура спалаху,
Сертифікат відповідності, ºC.
DIN ISO 2592

Червоний
7,55

Автор:
ED
Заміняє –

34,1
198
-48
0,851
196

Дана інформація відноситься тільки до
продуктів, які виготовлені в наступних
регіонах: Європа

™ Товарний знак компанії Valvoline, зареєстрований в різних країнах 2017
Усі твердження, інформація та дані, представлені в цьому документі, вважаються точними та надійними, але не являються гарантією, явною
або передбачуваною, товарної цінності або придатності для конкретної мети, ствердженням, явним або передбачуваним, за яке Ellis Enterprises
BV та іі дочірні компанії могли б нести юридичну відповідальність.

Стр. 2 из 2

