
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ATF M 6-Serie 
Трансмиссионная жидкость 

Синтетическое трансмиссионное масло для автоматических 

коробок передач автомобилей Mercedes. Является 

сервисным продуктом, требующим профессионального 

подхода к выбору. 
 
Approvals 

MB-Approval 236.10 (A 001 989 21 03) 

Practice and tested in aggregates with filling 

Chrysler 52107891AA 

Трансмиссионная гидравлическая жидкость RAVENOL ATF M 6-Serie 
произведена в Германии на основе гидрокрекингового базового масла с 

добавлением полиальфаолефинов и применением специальных присадок и 

является полусинтетическим трансмиссионным маслом для автоматических 

коробок передач автомобилей Mercedes. Жидкость RAVENOL ATF M 6-Serie 
является сервисным продуктом, требующим профессионального подхода к 

выбору. Его применение зависит от типа коробки передач, а не от марки 

автомобиля. Соблюдайте рекомендации производителя АКПП в плане 

подбора жидкости, порядка и периодичности её смены. 

Специальная профессиональная синтетическая жидкость RAVENOL ATF M 6- 
Serie имеет офицальный допуск MB 236.10 и рекомендована Mercedes для 

применения в автоматических коробках передач серии MB 722.6 и MB 722.7 
в гарантийный и постгарантийный период. Уникальный пакет присадок и 

комбинация синтетических базовых масел обеспечивает надёжное 

функционирование АКПП Daimler МВ 722.6 и МВ 727.7, а наличии 

официального допуска МВ 236.10 позволяет применять масло RAVENOL MB 6- 
Serie ATF в сервисных зонах официальных дилеров Mercedes-Benz. 

Не допускается к применению в АКПП восьмой серии AG 722.8 (CVT 
вариатор) и девятой серии AG 722.9 (семь ступеней). 

Может служить заменой жидкости Mercedes Benz Oil No. A 001 989 21 03 

Применение ATF M 6-Serie обеспечивает: 
 Очень хорошие смазывающие свойства даже при низких 

температурах в зимний период 

 Стабильно высокий индекс вязкости  

 Низкую температуру застывания  

 Высокую устойчивость к окислению 

 Комплексную защиту от износа, коррозии и пенообразования  

 Слаженную работу сцепления 

 Нейтральное поведение по отношению к уплотнительным 

материалам  

 Нейтральное поведение по отношению к цветными металлам 

за счет ингибирования 

 

Параметр Ед. измерения Данные Метод испытания 

Температура потери текучести °C -51 DIN ISO 3016 

Цвет n/a красный 
 

Плотность при 20°C кг/м³ 847.0 DIN EN ISO 12185 



Допуски

MB-Approval 236.10 (A 001 989 21 03)

Відповідність вимогам

Chrysler 52107891AA

ATF M 6-Serie

Трансмісійна рідина
Синтетичне трансмісійне масло для автоматичних коробок 
передач автомобілів Mercedes. Є сервісним продуктом, що 
вимагає професійного обслуговування, а саме
підходу до вибору.

Трансмісійна гідравлічна рідина RAVENOL ATF M 6-Serie Трансмісійна 

гідравлічна рідина RAVENOL ATF M 6-Serie
вироблена в Німеччині на основі гідрокрекінгової базової оливи з 
додаванням поліальфаолефінів і застосуванням спеціальних присадок і є 
напівсинтетичною трансмісійною оливою для автоматичних
коробок передач автомобілів Mercedes. Рідина RAVENOL ATF M 6-Serie є 
сервісним продуктом, що вимагає професійного підходу до вибору. Його 
застосування залежить від типу коробки передач, а не від марки автомобіля. 
Дотримуйтесь рекомендацій виробника АКПП в плані підбору рідини, порядку і 
періодичності її зміни.

Спеціальна професійна синтетична синтетична рідина RAVENOL ATF M 6-Serie 
має офіційний допуск MB 236.10 і рекомендована Mercedes для застосування в 
автоматичних коробках передач серії MB 722.6 і MB 722.7 в гарантійний і 
післягарантійний період. Унікальний пакет присадок і комбінація синтетичних 
базових олив забезпечує надійне функціонування АКПП Daimler МВ 722.6 і МВ 
727.7, а наявність офіційного допуску МВ 236.10 дає змогу застосовувати оливу 
RAVENOL MB 6-Serie ATF у сервісних зонах офіційних дилерів Mercedes-Benz.

Не допускається до застосування в АКПП восьмої серії AG 722.8 (CVT).
варіатор) і дев'ятої серії AG 722.9 (сім ступенів).

Може слугувати заміною рідини Mercedes Benz Oil No. A 001 989 21 03
Застосування ATF M 6-Serie забезпечує:

• Дуже хороші змащувальні властивості навіть за низьких 
температур у зимовий період

• Стабільно високий індекс в'язкості
• Низьку температуру застигання
• Високу стійкість до окислення
• Комплексний захист від зносу, корозії та піноутворення
• Злагоджену роботу зчеплення
• Нейтральна поведінка по відношенню до ущільнювальних 

матеріалів
• Нейтральна поведінка по відношенню до кольорових металів 

за рахунок інгібування

Параметр Од. вимірювання Дані Метод 
випробування

Температура втрати плинності °C -51 DIN ISO 3016

Колір н/п червони
й

Щільність при 20°C кг/м³ 847.0 DIN EN ISO 12185
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