
 

  

DẦU TRUYỀN ĐỘNG/ DẦU HỘP SỐ TỰ ĐỘNG 
ADDINOL ATF D II D 

 
MÔ TẢ SẢN PHẨM 
 
Dầu hộp số tự động ADDINOL ATF D II D có thành 
phần chính là dầu khoáng tinh luyện chất lượng cao, 
kết hợp với nhiều loại phụ gia đặc biệt được thử 
nghiệm và kiểm nghiệm nghiêm ngặt. 
 
 
ỨNG DỤNG 
 
 Dầu hộp số tự động ADDINOL có thể sử dụng 

cho hộp số tự động và bán tự động của xe ô tô, 
xe tải, xe buýt và các loại phương tiên thương 
mại khác, có thể có hoặc không có hệ thống 
phanh hãm thủy lực retarder. 

 Sử dụng cho các bộ chuyển đổi động lực học 
 Sử dụng cho hệ thống thủy lực hoặc hệ thống 

thủy lực phụ trợ ( động cơ phụ) của các loại xe 
 Vui lòng tham khảo và sử dụng theo đúng quy 

định của nhà sản xuất xe. 
 
GIAO NHẬN 
Sản phẩm được đóng gói và giao trong can hoặc 
thùng phuy 
 
LƯU KHO 
Có thể lưu giữ trong container trong thời gian tối thiểu 
là 5 năm. Nhiệt độ trữ kho tối đa là 35 độ C. Không để 
sản phẩn tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời. 
 
TÍNH NĂNG 

 
 Tối ưu hóa khả năng chống ma sát 
 Chống mài mòn hiệu quả 
 Khả năng chịu tải mài mòn cao 
 Tính ngăn ngừa và chống ăn mòn 
 Khả năng tràn chảy tốt ở nhiệt độ lạnh tuyệt 

vời 
 Có tính tương thích tốt với các vật liệu kim 

loại hoặc phi kim trong truyền động 
 

 ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT / PHÊ CHUẨN 
 Dexron II D for ADDINOL ATF D II D 

ADDINOL ATF D II D được phê chuẩn 
theo: 
 MAN 339 Z1 / V1 (339 D) 
 MB-Approval 236.1 
 ZF TE-ML 04D, 14A 
 Voith H55.6335.36 (former G 607) 
 Renk – DOROMAT 

ADDINOL ATF D II D tuân thủ và 
phù hợp theo các yêu cầu của: 
 MAN 339 Z1 / V1 (339 D) 
 MB-Approval 236.1 
 ZF TE-ML 04D, 14A 
 Voith H55.6335.36 (former G 607) 
 Renk – DOROMAT 
 Allison C3 / C4 
 Caterpillar TO-2 
 Ford (ESP-M2C138-CJ/166-H/186-A;  

SQM 2C9010-A/-B) 
 Komatsu Dresser (B22-0004) 
 Chrysler (MS-6704 A) 
 Volvo (97340, 97325, 97335) 

 
ƯU ĐIỂM VÀ LỢI ÍCH 
 
 Sang số mượt mà  
 Vòng đời thay dầu được kéo dài 
 Tương thích tốt với hộp số ly hợp tự 

động 
 Bảo vệ chống ăn mòn ổn định 
 Khả năng bôi trơn đáng tin cậy ngay cả 

ở trong điều kiện nhiệt độ môi trường 
thấp 

 Không phát sinh sự cố trong sử dụng 
 

 

 

                        

 



 

  

 

  ADDINOL ATF D II D 
 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ CÁC ĐIỂM ĐẶC TRƯNG 
 

Đặc điểm Điều kiện thử / đơn vị tính ATF D II D Phương pháp 
kiểm tra 

Màu sắc  Đỏ bằng ngoại quan 
 
 
 
Các phê chuẩn 

 MAN 339 Z1/V1 (339 D) 
MB-approval 236.1 ZF TE-ML 

04D, 14A 

Voith (G 607) 
Renk (DOROMAT) 

 

Tỷ trọng ở 15°C kg/m³ 867 DIN 51757 
 
Độ nhớt động học 

ở 40°C mm²/s 41  
ASTM D 7042 

ở 100°C mm²/s 7,9 

Chỉ sốt nhớt   169 DIN ISO 2909 

Độ nhớt động lực ở -40°C mPa*s 30.500 DIN 51398 

Điểm bắt cháy COC °C tối thiểu 205 DIN EN ISO 2592 

Điểm rót chảy  °C tối đa -51 ASTM D 7346 
 
ADDINOL – Chuyên gia của dầu nhớt hiệu suất cao 
 
ADDINOL đã và đang phát triển, cũng như sản xuất hơn 650 loại dầu nhớt hiệu suất cao thế hệ 
mới. Trong đó có các loại dầu nhớt xe ô tô của chúng tôi luôn đáp ứng được các yêu cầu cao 
nhất, và chúng tôi cũng là người đi đầu trong việc phát triển các sản phẩm dầu nhớt cao cấp phù 
hợp cho từng ngành công nghiệp. Khách hàng trên toàn thế giới của chúng tôi luôn được hưởng 
lợi ích cao nhất từ chất lượng và tính ổn định từ các sản phẩm dầu nhớt ADDINOL hiệu suất cao. 
 
Chúng tôi đã và đang hoạt động trên phạm vi toàn cầu. Dầu nhớt ADDINOL hiệu suất cao đang 
được hơn 90 đơn vị độc quyền phân phối trên toàn thế giới. 
 
 

 

                        

 


