
ATF 236.14 

 

Масло за автоматични скоростни кутии 
на леки автомобили Mercedes 

100% Синтетика 

УПОТРЕБА 

Високопроизводително 100% синтетично масло, специално проектирано за автоматична трансмисия 
на леки и лекотоварни автомобили Mercedes - RWD (задно задвижване) и 4х4 AWD. 

Особено се препоръчва за употреба във всички автомобили на Mercedes, оборудвани със 7-
степенна автоматична трансмисия RWD  (NAG2) и всички AMG модели, където се изисква 
спецификация MB 236,14. 

Препоръчва се за използване в повечето автомобили Mercedes, оборудвани с 4 и 5-степенна RWD 
автоматична трансмисия. 

Преди употреба винаги да прави справка с ръководство на потребителя на превозното средство. 
 
ИЗПЪЛНЕНИЕ 

ОДОБРЕНИЯ: 
ПОКРИВА ИЗИСКВАНИЯТА : 
 

MB-Approval 236.14 
MB 236.1 / 236.6 / 236.7 / 236.9 / 236.10 / 236.12 

MOTUL ATF 236.14 е 100% синтетично високотехнологично масло с изключителна производителност 
по отношение на конвенционалните изисквания на стандартите DEXRON и MERCON. MOTUL ATF 
236.14 изключителна и специална формула: 
- Защита на многобройните, компактни и тежко натоварени зъбни колела, благодарение постигането 
на повишени характеристики против износване. 
- Удължава живота, висока устойчивост на механично натоварване при висока температура и 
устойчивост на окисление. 
- Позволява икономия на гориво за автомобили, оборудвани с автоматични скоростни кутии от 
намаляване на епицикличното триене. 
- Подобрява реакцията на автоматичните скоростни кутии при ниска температура. 
- Осигурява ефект против придърпване и се избягват вибрациите на маховика. 
- Дава усещане за плавна и бърза смяна на предавките. 
- Противоизносни, антикорозионни, противопенни свойства. 

ПРЕПОРЪКИ 

Може да се смесва със сходни продукти. 
Смяна: по препоръка на производителя и по собствена преценка.. 
Да се прави справка с ръководство на потребителя преди употреба. 

ФИЗИКО-ХИМИЧНИ СВОЙСТВА 

  

Цвят Визуално Червен 

Плътност при 20°C (68°F) ASTM1298 0.850 
Вискозитет при 40°C (104°F) ASTM D445 29.6 mm2/s 
Вискозитет при 100°C ASTM D445 6.6 mm2/s 
Вискозитетен индекс ASTM D2270 192 
Точка на течливост ASTM D97 -54°C / -65.2°F
Пламна точка  ASTM D92 210°C / 410°F
Ние си запазваме правото да променяме общите характеристики на нашите продукти, за да предложим на нашите клиенти най-
новите технически постижения.Продуктовите спецификации са окончателни за поръчката, която е предмет на нашите общи 
условия за продажба и гаранция. Произведено във Франция.MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 AUBERVILLIERS CEDEX - BP 94 – 8361 
Tel : 33 1 48 11 70 00 – Fax : 33 1 48 33 28 79 – Web Site: www.motul.fr 09/12 
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