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Elf Madeni yağları amacına uygun kullanıldığı sürece çevreye ve insan sağlığına zarar vermezler . 
Ürünlerimiz ile ilgili AB nomlarına uygun ürün güvenlik fişleri  merkez ofisimizden temin edilebilir.. 

  

 

         

 

Otomatik şanzımanlar, hidrolik 
direksiyonlar & diğer hidrolik sistemler 
için yağ 

Ağır araçlarda ve binek otomobillerde kullanılabilir. 


Üretici tarafından Otomatik Şanzıman Yağı (ATF) GM DEXRON
 ®

 III onayı istenen 
durumlarda, otomatik şanzımanlar ve hidrolik sistemler için tavsiye edilir. 
 

 

Üretici onayları GM DEXRON
®
 IIIG, IIIH 

 ALLISON C4 
ZF TE-ML 04D, 14A 
VOITH H55.6335.xx 
MAN 339 tip V1 ve Z1 
MERCEDES MB-Approval 236.9 
VOLVO 97341 
NH-530B üretici seviyesini karşılar.  

  

 

Çalışma süresince mükemmel termal kararlılık  Yüksek antioksidan ve deterjan içeriği sayesinde çalışma süresince mükemmel termal 
kararlılık gösterir. 

 
Üstün sürtünme özellikleri  



 Kontrollü kayma özelliği veren üstün sürtünme özellikleri sayesinde yüksek vites 
değiştirme kalitesi ve kavrama esnasında pürüzsüz hareket.   

 
Çok yüksek viskozite indeksi 
 
Kusursuz vites değiştirme 
 
Düşük sıcaklıklarda akışkanlığını koruma 



  


    Düşük sıcaklıklarda bile mükemmel ve kesin vites değişimi sağlar.  


ELFMATIC G3 soğuk havalarda devrelerin ani yüklenmesi esnasında dahi akışkanlığını 
korur. 
 

Üstün koruma ve temizlik   Aşınmaya, korozyona ve köpük oluşumuna karşı mükemmel koruma sağlar.   
 

 

 Birim Sonuçlar 

Renk - Kırmızı 

Özgül ağırlık @ 15°C kg/m
3
 855 

Viskozite @ 40°C mm
2
/s 33 

Viskozite @ 100°C mm
2
/s 7.3 

Brookfield Viskozitesi @-40°C  cP <20000 

Akma Noktası °C -45 

 Hidrolik sistemlere özel otomatik transmisyon yağı. 

UYGULAMALAR 

PERFORMANSLAR 

AVANTAJLARI 

KARAKTERİSTİKLER 
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Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir. 

 


