
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ATF SU5 Fluid 

Для АКПП 

Полностью синтетическое трансмиссионное масло для АКПП 

ATF современного поколения производства NIssan. 

Обеспечивает максимальную защиту от износа при любом 

режиме эксплуатации. Красного цвета. 
 

Practice and tested in aggregates with filling 

Subaru 4ATF, 5ATF, ATF HP, Subaru K0415-Y0700, Subaru SOA868V9240, 

SOA868V9241, SOA427V1500 

RAVENOL SU5 ATF Fluid – полностью синтетическое трансмиссионное масло 

для автоматических коробок передач ATF, изготовленное в Германии, на 

основе полиальфаолефинов PAO с добавлением специального комплекса 

присадок и ингибиторов, гарантирующее бесперебойную работу АКПП. 

RAVENOL SU5 ATF Fluid трансмиссионная жидкость для автоматических 

коробок передач современного поколения производства Subaru. 

Обеспечивает максимальную защиту от износа при любом режиме 

эксплуатации. RAVENOL SU5 ATF Fluid является жидкостью красного цвета. 

RAVENOL SU5 ATF Fluid применяется для 5-ти ступенчатых коробок передач 

Subaru. 

 

В связи с участившимися случаями неверного самостоятельного подбора 

специальных жидкостей для АКПП на основании технических данных 

(вязкость и т.д.) и последующих проблем с АКПП принято решение не 

указывать конкретные технические данные для всех видов спецжидкостей. 

Ещё раз ОБРАЩАЕМ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ. Специальная жидкость RAVENOL 

SU5 ATF Fluid является продуктом специально разработанным для 

конкретных типов АКПП. 

Применять RAVENOL SU5 ATF Fluid следует ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в соответствии 

с оригинальным номером указанным в описании продукта. 

Проконсультируйтесь в техническом центре касательно Вашего типа АКПП и 

оригинального номера ОЕМ или задайте вопрос нашим консультантам, при 

этом обязательно укажите VIN код Вашего автомобиля. 

Неправильный подбор и применение жидкости для АКПП может привести к 

сбоям в работе АКПП, неверному алгоритму переключения, повышенному 

расходу топлива, пробуксовыванию АКПП, толчкам и ударам при 

переключении, перегреву АКПП и выхода его из строя. 

  

Параметр Ед. измерения Данные Метод испытания 

Температура потери текучести 

Цвет 

°C 

n/a 

-54 

красный 

DIN ISO 3016 

Плотность при 20°C кг/м³ 845 DIN EN ISO 12185 



Практика і випробування в заповнювачах із заповненням 

Subaru 4ATF, 5ATF, ATF HP, Subaru K0415-Y0700, Subaru SOA868V9240, 

SOA868V9241, SOA427V1500 

Щільність при 20°C кг/м³  845DIN EN ISO 12185 

 

Рідина ATF SU5 Fluid 

Для АКПП 

Повністю синтетичне трансмісійне масло для АКПП 

ATF сучасного покоління виробництва NIssan. Забезпечує 

максимальний захист від зносу за будь-якого режиму 

експлуатації. Червоного кольору. 
 

RAVENOL SU5 ATF Fluid - повністю синтетичне трансмісійне мастило для 

автоматичних коробок передач ATF, виготовлене в Німеччині, на основі 

поліальфаолефінів PAO з додаванням спеціального комплексу присадок та 

інгібіторів, яке гарантує безперебійну роботу АКПП. 

RAVENOL SU5 ATF Fluid трансмісійна рідина для автоматичних коробок 

передач сучасного покоління виробництва Subaru. Забезпечує 

максимальний захист від зносу за будь-якого режиму експлуатації. 

RAVENOL SU5 ATF Fluid є рідиною червоного кольору. 

RAVENOL SU5 ATF Fluid застосовується для 5-ти ступінчастих коробок передач 

Subaru. 

 

У зв'язку з випадками, що почастішали, невірного самостійного підбору 

спеціальних рідин для АКПП на підставі технічних даних (в'язкість і т.д.) і 

подальших проблем з АКПП прийнято рішення не вказувати конкретні 

технічні дані для всіх видів спецрідин. 

Ще раз ЗВЕРТАЄМО ОСОБЛИВУ УВАГУ. Спеціальна рідина RAVENOL SU5 ATF 

Fluid є продуктом спеціально розробленим для конкретних типів 

АКПП. 

Застосовувати RAVENOL SU5 ATF Fluid слід ВИКЛЮЧНО відповідно до 

оригінального номера зазначеного в описі продукту. 

Проконсультуйтеся в технічному центрі щодо Вашого типу АКПП і 

оригінального номера ОЕМ або задайте питання нашим консультантам, при 

цьому обов'язково вкажіть VIN код Вашого автомобіля. 

Неправильний підбір і застосування рідини для АКПП може призвести до збоїв 

у роботі АКПП, неправильного алгоритму перемикання, підвищеної витрати 

пального, пробуксовування АКПП, поштовхів та ударів під час 

перемикання, перегріву АКПП і виходу його з ладу. 

 
 

 

Параметр Од. вимірювання Дані Метод 
випробування 

Температура втрати плинності 

Колір 

 
°C 

н/п 

-54

червоний

DIN ISO 3016 
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