
 

 
 

AD OIL ATF DIII  
Výkonná kapalina pro automatické převodovky
 
Popis 
AD OIL ATF DIII je velmi výkonná, červeně 
zbarvená kapalina, určená pro automatické 
převodovky a přenos sil.  Je vyrobena z 
vysoce kvalitních základových olejů a pečlivě 
sladěné kombinace účinných aditiv. 
Extrémně vysoký viskozitní index tohoto 
univerzálně použitelného speciálního oleje 
zaručuje vynikající viskozitněteplotní chování a 
dovoluje použití v extrémních teplotách.  

 
Použití 
AD OIL ATF DIII je určen pro nasazení v 
automatických převodovkách, jakož i v 
měničích krouticího momentu, servořízeních, 
hydraulických spojkách, hydraulických 
zařízeních (detergentní vícerozsahový 
hydraulický olej ISO VG 32) a jako převodový 
olej pro některé ručně řazené převodovky 
motorových vozidel, odpovídá-li to předpisům 
výrobce. 
AD OIL ATF DIII překrývá požadavky 
specifikace GM DII a lze jej proto použít všude 
tam, kde je předepsána specifikace Dexron II. 
 

Vlastnosti a výhody 
AD OIL ATF DIII má následující výhody: 

• Velmi dobrá oxidační stabilita 
a omezení tvorby kalů a lakových úsad 
v horkých místech automatických 
spojek umožňují delší intervaly mezi 
jednotlivými výměnami oleje.  

• Vynikající tekutost za nízkých teplot 
umožňuje účinné mazání během 
startování a snadné řazení ve 
studeném prostředí. 

• Optimalizace koeficientů dynamického 
a statického tření zaručuje hladký a 
účinný provoz převodovek. 

• Velmi dobrá kompatibilita s více druhy 
kovů prodlužuje ochranu součástek 
z mědi nebo měděných slitin. 

• Díky schválení od většiny významných 
výrobců převodovek je výrobek vhodný 
pro velký rozsah aplikací. 

 

 
Specifikace 
GM Dexron III-H  
FORD Mercon 970211, ESP-M2C166-H  
MB 236.1/236.5/236.6, MAN 339 V-1/Z-1 
CAT TO-2, ALLISON C-4  
ZF TE-ML 02F/03D/04D/09,11B/14A/17C 
VOITH G607-55.6335/6

Typické hodnoty 
 

AD OIL ATF DIII 
 

Hustota 
při 15°C 

Viskozita Bod 
vzplanutí 

Bod 
tuhnutí 

Viskozit. 
index při 40°C při 100°C 

DIN  Test 51757 51562 51562 ISO 2592 ISO 3016 ISO 2909 

Jednotka g/ml mm2/s mm2/s °C °C - 

Hodnota 0,853 34,5 7,5 222 -46 182 

 
Jedná se o informativní údaje, změny hodnot jsou vyhrazeny. V případě reklamace je nutné 
postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. 
Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list 
s bezpečnostními údaji. 
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