
                                                                                                                                                     

Mobil ATF 320 
Fluid pentru Transmisii Automate 

Descrierea Produsului 
Mobil ATF 320 este un fluid de extrem de inalta performanta pentru transmisii automate care depaseste 
ultimele specificatii revizuite ale Ford Mercon si General Motors, specificatiile Dexron III. 
 
Mobil ATF 320 este recomandat la transmisiile automate ale majoritatii autovehiculelor pentru pasageri si 
comerciale. Se potriveste deasemenea la sisteme de directie asistata, la aplicatii hidraulice si la unele 
transmisii manuale unde se specifica un fluid pentru transmisii automate. 
 
 
Caracteristici si beneficii  

-Satisface cerintele adecvate de frecare oferind o functionare lina a transmisiei intr-un domeniu larg de conditii 
de exploatare 
-Protectie contra degradarii la temperaturi inalte de lucru si perioada extinsa de functionare 
-Pompabilitate si circulatie la temperatura joasa asigurand performante de pornire la rece 
-Compatibilitate cu toate materialele de etansare conventionale intalnite in unitatile de transmisie 
 

AplicaŃii 
Mobil ATF 320 este recomandat la transmisiile automate ale majoritatii autovehiculelor pentru pasageri si 
comerciale. Se potriveste deasemenea la sisteme de directie asistata, la aplicatii hidraulice si la unele 
transmisii manuale unde se specifica un fluid pentru transmisii automate. 
 
Este proiectat in mod special pentru transmisiile automate care solicita un fluid de tip Ford Mercon, sau GM 
aprobat conform specificatiilor Dexron III. 
  
 

SpecificaŃii si aprobǎri 

Mobil ATF 320 are urmatoarele aprobari ale constructorilor: 
Ford Mercon M931220                                                                     X 
Allison C4 (31574001)                                                                      X 
Voith G607                                                                                        X 
ZF TE-ML 4D, 17 C                                                                           X 
 
 
 
Mobil ATF 220 este recomandat pentru                                                  
utilizare in aplicatii care solicita: 
GM Dexron III                                                                                    X                                                                         
Renk Doromat                                                                                   X 
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ProprietaŃi tipice                                                                                                          

Mobil ATF 320                                                         
Grad SAE 
Vascozitate, ASTM D 445 
cSt @ 100°C                                                                                   8,2   
Vascozitate Brookfield @ -40°C, mPa.s, ASTM D2983                 17900  
Punct de inflamabilitate, °C, ASTM D92                                         197                   
Densitate @ 15°C, kg/l, ASTM D 4052                                           0,863                  
 
 
Sǎnǎtate şi SiguranŃǎ 
Pe baza informaŃiilor disponibile, când este folosit în aplicaŃiile pentru care a fost formulat şi se respectă 
recomandările menŃionate în Fişele Tehnice de Securitate (FTS), se anticipează că acest produs nu cauzează 
efecte negative asupra sănătăŃii. FTS-urile pot fi obŃinute la cerere fie de la biroul reprezentantului comercial, 
fie prin Internet. Se interzice folosirea acestui produs în alte scopuri decât cele intenŃionate original. RespectaŃi 
legile pentru protecŃia mediului, la eliminarea produsului după utilizare. 


