
FLUIDE XLD FE 

TRANSMISSIONSOLIE TIL AUTOMATGEAR I PERSONBILER MED EKSTRA LANG 
OLIESKIFTINTERVAL 

ANVENDELSER 

- Ny generation af transmissionsolie til automatgear, der
er baseret på en avanceret syntetisk teknologi, der
muliggør ekstra lange olieskiftintervaller og en meget høj
ydeevne til de stadig stigende krav for personbiler.

- Velegnet til alle anvendelser, der kræver GM
Dexron® III-H eller FORD Mercon®/Mercon® V (før
2007).

EGENSKABER 

- Fremragende oxidations- og termisk stabilitet, der
danner mindre aflejringer og et skadeligt, syreholdigt
biprodukt, og giver et maksimalt olieskiftinterval.
- Meget stabil, viskositetsprofil, selv under svære
forskydningsbegrænsninger, for at sikre tilstrækkelig
smøring hele tiden.
- Fremragende filtrerbarhed muliggør reduktion af
filterskiftintervaller, og reducerer dermed
driftsomkostningerne.

- Fantastisk skummodstand for optimal smøring og
hydraulisk effektivitet.

- Kan bruges i asiatiske automatgear, der kræver stærkt
vibrationsdæmpende egenskaber, holdbarhed og
forlængede olieskiftintervaller inklusive følgende OEM'er:
Nissan (Matic D,J,K), Mazda (M-III, M-V), Honda (Z-1),
Toyota (T-IV, JWS3309), Hyundai, Kia, Mitsubishi (SP-
II/SP-III , Mazda (M-III, M-V).

- Velegnet til alle anvendelser, der kræver følgende
ydeevne Allison TES 295 og ZF 14 C.

- Overlegen friktionsstabilitet til at opretholde kvaliteten af
gearskiftet over meget lang tid.

- Rigtig god beskyttelse mod corrosion.

- Forbedret antislid-teknologi sammenlignet med tidligere
ATF-teknologier.

- Rigtig god tætningsevne til at forebygge olielækager.

- Forbedrede friktionsmodifikatorer, der forøger
kørselskomforten med gnidningsløst, effektivt gearskifte
uden vibrationer.

KARAKTERISTIKA 

FLUIDE XLD FE Enheder 

Farve - Rød 

Specifik vægtfylde ved 15 °C kg/m3 850,4 

Viskositet ved 40 °C/100 °C mm²/s 33,7/7,1 

Viskositetsindeks - 181 

Flydepunkt °C - 51

Flammepunkt (Cleveland) °C 212 

De nævnte typiske karakteristika repræsenterer gennemsnitsværdier. 

SPECIFIKATIONER 

Opfylder kravene til:  
GM Dexron® III-H 
FORD Mercon®/Mercon® V 
JASO 1A 
NISSAN (Matic D,J,K) 
JWS 3309 
MAZDA (M-III,M-V) 
HONDA (Z-1), TOYOTA (T-IV), Hyundai, Kia, Mitsubishi (SP-II/SP-III) 
MB-godkendelse 236.11 
BMW (anvendelser, der kræver LT 71141 eller LA2634-olier) VW (TL 52162) 
ZF TE ML, 09,11B 
CHRYSLER ATF +3/+4 

TOTAL DENMARK A/S  
Aldersrogade 6C, 4 sal 
2100 København Ø  

FLUIDE XLD FE til personbiler (i 1L) 

Datablad opdateret: 10/2011 

Dette smøremiddel udgør ikke en særlig fare, når det benyttes I henhold til anbefalingerne og til det formål, det er udviklet til.  
Sikkerhedsdatablad, der er I overensstemmelse med gældende krav I EU-lovgivningen, kan fås hos den lokale forhandler eller hentes på www.quick-fds.com

Forhandler: SCANDIC-OIL 
Tlf: 21 70 62 80
Mail: mail@scandic-oil.dk

http://www.quick-fds.com/



