
 

ATF 236.15 
Kapalina pro automatické převodovky 
osobních automobilů Mercedes 

100% syntetická 
 
 

DRUH POUŽITÍ 

Vysoce výkonný 100% syntetický olej pro úsporu paliva (Fuel Economy) speciálně navržený pro osobní 
vozidla, SUV a lehká užitková vozidla Mercedes s automatickými převodovkami, které vyžadují 
specifikaci MB-Approval 236.15. 
Je obzvlášť doporučovaný pro všechna vozidla Mercedes se 7rychlostními automatickými převodovkami 
(od roku výroby 2010) a modely „7G-Tronic“ vyžadující specifikaci MB 236.15. 
Před použitím vždy nahlédněte do příručky uživatele vozidla. 

 
 

CHARAKTERISTIKA 
 

SCHVÁLENÍ MB-Approval 236.15 

MOTUL ATF 236.15 je 100% syntetický špičkový olej vyznačující se úsporou paliva (Fuel Economy) a 
mimořádnou výkonností, pokud jde o běžné požadavky standardů DEXRON firmy GM a MERCON 
firmy Ford. 
MOTUL ATF 236.15 představuje exkluzivní a speciální recepturu: 
- U vozidel vybavených automatickou převodovkou umožňuje díky sníženému tření planetových 

převodovek úsporu paliva. 
- Chrání různé druhy kompaktních a vysoce zatěžovaných převodovek díky moderním vlastnostem 

chránícím proti opotřebení. 
- Prodlužuje životnost, zajišťuje vysokou střihovou stabilitu při vysokých teplotách a odolnost proti 

oxidaci. 
- Zdokonaluje reakci automatických převodových skříní při nízkých teplotách. 
- Poskytuje ochranu proti otřesům a zabraňuje vibracím setrvačníku motoru. 
- Vykazuje vynikající reakci automatické převodovky: pocit hladkého řazení a minimalizovanou prodlevu 

při řazení. 
- Zabraňuje opotřebení, korozi a pěnění. 

 
 

DOPORUČENÍ 
 

Lze jej míchat s podobnými oleji. 
Výměna oleje: podle doporučení výrobce a podle individuální potřeby. Před použitím vždy nahlédněte 
do příručky uživatele vozidla. 

 
 

VLASTNOSTI 
 
Barva 

 
 

Vzhled 

 
 

Modrá 
Hustota při 20°C (68°F) 
Viskozita při 40°C (104°F) 
Viskozita při 100°C 
(212°F) 

ASTM1298 
ASTM D445 
ASTM D445 

0,837 
17,4 mm2/s 
4,35 mm2/s 

Index viskozity ASTM D2270 163 
Teplota tuhnutí ASTM D97 -45°C / -49°F 
Teplota vzplanutí ASTM D92 192°C / 378°F 

 
 

Vyhrazujeme si právo měnit obecné charakteristiky produktů, abychom našim zákazníkům mohli nabídnout nejnovější výsledky technického vývoje. Specifikace produktu je 
definitivní od objednávky, která musí být v souladu se všeobecnými podmínkami a zárukami.   
Vyrobeno ve FRANCII. 
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