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                           Molylub Matic III 
Automatinių trnsmisijų alyva 

Vokietijos kompanijos Molylub sukurta Matic III yra sintetinio pagrindo, 

aukščiausių kritinių apkrovų sąlygoms skirta automatinių transmisijų ATF 

alyva. Didelių greičių ir trintį mažinančios savybės užtikrina puikų automatinių 

pavarų ir kitų pramoninių mechanizmų veikimą.                             

 

Pritaikymas 
  Sunkioms darbo sąlygoms ir prailgintiems intervalams tarp keitimų lengvųjų automobilių 

automatinėse greičių dėžėse reikalaujančiose ATF Dexron III F, III G ar III H specifikacijos 
  Hidrotransformatoriaus siurblio rato ir variklio sujungimo (GWK) sureguliuotai sankabai. 
  Gali būti naudojama kaip vairo stiprintuvo skystis 
  Pramoniniai hidropavarų mechanizmai, manipuliatoriai 
  Gali būti naudojamaa kaip sintetinė ISO VG 32 hidraulinė alyva, kur standartinės mineralinės hidro 
alyvos neišlaiko terminių apkrovų ar reikalingos žematemperatūrinės paleidimo savybės 

Eksploatacinės charakteristikos  

 Optimaliai suderintos trinties savybės atitinka automatinių greičio dėžių su įvoriniu 
perjungimu reikalavimus 

  Ypatingas atsparumas oksidacijai ir karščiui.                                                                                   
Išlaiko dideles temperatūrų apkrovas, atspari nuosėdų, kitų žalingų oksidacijos produktų formavimuisi.  

    Puikios trinties mažinimo ir atsparumo svyruojantiemns krūviams savybės. Užtikrina 
transmisijos dalių ilgaamžiškumą 

   Ypatingai geros žematemperatūrinės savybės, leidžiančioms eksploataciją žiemą ir lauke. 
Todėl tinka lauke dirbančioms pramoninėms hidraulinėms sistemoms, vartų pakelėjams, šliuzams.                                                                                                                                                     

   Išskirtinai aukštas klampumo indeksas (VI = 193). Patikimai sutepa (nesumažinant sutepimo 
sluoksnio storio) automatinės pavarų dėžės detales esant aukštai temperatūrai bei sumažina 
hidrodinaminius nuostolius esant žemai temperatūrai 

 Mažas putojimas net prie didžiausių apsukų.                                                                                                                           
Puikios oro atskyrimo ir putos nusodinimo savybės apsaugo transmisijas nuo kavitacijos ir vibracijų 

Specifikacijos ir patvirtinimai                                                                                                          

 Dexron III G (kokybinis lygis  IIIH); Cat TO-2; Voith 55.6335; Allison C4; ZF TE-ML 04D/14A 

 Ford Mercon; MB 236.1; MAN 339 Typ Z1/V1; Volvo 97341 ir daugelio kitų automobilių gamintojų 

Būdingos fizikinės charakteristikos 

Molylub Matic Metodas III 

Spalva DIN ISO 2049 Rausva 

Kinematinis klampumas                      
prie 40°C                                   cSt  
prie 100°C                                cSt    

DIN 51 562  
35,30 
7,70 

Tankis prie 18°C                       kg/m³ 
DIN 51 757 865 

Pliūpsnio taškas                      °C DIN ISO 2592 188 

Stingio taškas                          °C DIN ISO 3016 < -45 

Patarimai : Informaciją apie alyvos panaudojimą, nenurodytą šiame aprašyme, galite gauti iš vietinio Molylub atstovo 

Pramonei : tel. (682)29 049 ar el-paštu : info@mechanica.lt 
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