
                                                                                                                                                     

Mobil ATF 220 
Fluid pentru Transmisii Automate 

Descrierea Produsului 
Mobil ATF 220 este un fluid de inalta performanta pentru transmisii automate la vehicule mai vechi cu 
specificatia Dexron IID. El este deasemenea utilizat in unele aplicatii ca fluid hidraulic. 
 
 
Caracteristici si beneficii  

Mobil ATF 220 este formulat cu uleiuri de baza conventionale de inalta calitate, combinate cu un sistem 
special de aditivi, incluzand amelioratori de indice de vascozitate, antioxidanti si agenti antispumare, oferind 
caracteristici line si controlate de frictiune si uzura. Produsul ofera consumatorilor o excelenta experienta in 
conducere, chiar si intr-un domeniu larg de conditii de conducere, pentru o larga varietate de automobile 
construite inainte de 1994. Caracteristicile si beneficiile esentiale includ: 
 

Caracteristici                                                        Avantaje si beneficii potentiale 
Buna stabilitate termica si la oxidare                     Rezista la lacuri, la formarea sedimentelor si a depunerilor, mentinand   
                                                                               transmisia curata, pentru o operare eficienta pe perioada de umplere 
Bune proprietati antiuzura                                      Indeplineste soliciarea de uzura pentru a contribui la o viata mai lunga 
                                                                               a transmisiei 
Excelenta fluiditate la temperatura joasa               Ajuta la o pornire imbunatatita si la o lubrifiere rapida si curata la  
                                                                               temperaturi ambientale scazute 
Proprietati eficace de control al spumarii               Schimbare lina si ferma a vitezei si pierdere redusa a fluidului in  
                                                                               conditii severe de utilizare      
Compatibil cu toate materialele uzuale pentru       Mentine controlul eficace al scurgerilor 
garnituri,  folosite la transmisii Type IID   
 
 
AplicaŃii 
Mobil ATF 220 este recomandat la anumite transmisii automate si manuale ale autovehiculelor de pasageri si 
camioane usoare avand specificatia Dexron IID al nivelului de performanta, precum si la sistemele aferente  de 
directie asistata. Este deasemenea potrivit pentru utilizare la anumite sisteme  hidraulice speciale de la 
echipamente agricole si alte instalatii care au cerinte similare de fluid. Se recomanda ca utilizatorul sa consulte 
cerintele fabricantului. Alte aplicatii includ: 
  
- Transmisii, sisteme de directie asistata si alte sisteme hidraulice utilizate in in afara drumurilor, care solicita    
  un fluid Dexron IID, sau Allison C-4. 
- Sisteme si componente hidraulice industriale. 
 
 
 
SpecificaŃii si aprobǎri 

Mobil ATF 220 are urmatoarele aprobari ale constructorilor: 
MB-Approval 236.7                                                                             
MAN 339 TYPE D 
Voith DIWA G607 
ZF TE-ML-03D/04D/11A/14A/17C 
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Mobil ATF 220 este recomandat pentru                                                  
utilizare in aplicatii care solicita: 
GM Dexron II                                                                                                                         
Allison C-4 
Renk Doromat 
Caterpillar TO-2 
Ford M2C 163-A 
GM Type A Suffix A                                                                                                                                                                 
 

ProprietaŃi tipice                                                                                                          

Mobil ATF 220                                                         
Vascozitate, ASTM D 445 
cSt @ 40°C                                                                                     37 
cSt @ 100°C                                                                                   7,0   
Vascozitate Brookfield, ASTM D 5293 
-cP @ -40°C                                                                                   33000 
Indice de vascozitate, ASTM D 2270                                             153 
Punct de curgere, °C, ASTM D 97                                                 -44 
Punct de inflamabilitate, °C, ASTM D 92                                        200                   
Densitate @ 15°C, kg/l, ASTM D 4052                                           0,870                  
Culoare                                                                                           Rosu 
 
 
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. 
 


