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ATF HD 
 
Рідина для автоматичних трансмісій 
вантажних та пасажирських транспортних 
засобів  
 
Повністю синтетична 

 
ВИКОРИСТАННЯ 
 

100% синтетичний мастильний матеріал з високими експлуатаційними властивостями спеціально 
розроблений з урахуванням вимог найсучасніших автоматичних трансмісій вантажних 
автомобілів, автобусів та міжрегіональних комфортабельних автобусів (ручний режим, 
послідовний режим, електронне керування...) з оснащенням блокувальним муфтами 
проковзування чи без них. MOTUL ATF HD розрахована на подовженні міжзмінні інтервали навіть 
за самих важких умов експлуатації і повністю адаптована під експлуатацію в ускладнених 
режимах трафіку. Особливо рекомендується до використання в автоматичних трансмісіях ZF та 
Voith: ZF Ecomat, ZF Ecolite, Voith … 

 

СХВАЛЕННЯ/СПЕЦИФІКАЦІЇ 
 
СХВАЛЕННЯ   MB-Approval 236.9 

ZF TE-ML 14C (for Ecomat Truck)  
ZF TE-ML 20C (for Ecolife Bus) 
ZF TE-ML 25C (for Ecolife Off-Road) 
ZF TE-ML 04D / 16M / 16S 

 
ВІДПОВІДНІСТЬ ВИМОГАМ  MAN Type 339 V2 / Z3 / Z12 

VOITH 150.014524.xx 
VOLVO 97341    

  
 

MOTUL ATF HD - це 100% синтетична високоефективна рідина, вирізняється надзвичайно 
високими експлуатаційними властивостями в порівнянні зі звичайними ATF. Завдяки 
ексклюзивній та передовій формулі, ATF HD: 

- Забезпечує подовженні інтервали заміни завдяки високій стійкості до окиснення та 
зсувним навантаженням за високих температур. 

- Відмінна стійкість до вібраційних навантажень, запобігає утворенню вібрацій на маховику 
двигуна. 

- Захищає шестерні, які стають все більш багаточисленнішими, компактнішими та більш 
навантаженими. 

- Забезпечує відмінну роботу автоматичної трансмісії: більш плавне перемикання передач і 
мінімальність затримки при перемиканні. 

- Покращує роботу автоматичних трансмісій за низьких температур. 
- Забезпечує протизношувальний, антикорозійний захист. Відсутнє спінювання. 

 

 
РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 
Змішується з подібними мастильними матеріалами. Міжзмінний інтервал обирається згідно 
рекомендацій виробника та може бути зміненим зважаючи на особливості умов експлуатації 
транспортного засобу. 
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ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ 
 
Колір Візуально Бурштиновий 
Густина при 20°C (68°F) ASTM1298 0.838 
В’язкість при 40°C (104°F) ASTM D445 38.1 мм2/с 
В’язкість при 100°C (212°F) ASTM D445 7.3 мм2/с 
Індекс в’язкості ASTM D2270 169 
Температура спалаху ASTM D92 240°C / 464°F 
Температура застигання          ASTM D97  -42°C / -46°F 


