
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ATF DCT-F3 
Для КПП 

Специальное синтетическое трансмиссионное масло для 7- 
ми ступенчатых трансмиссий с двойным сцеплением GETRAG 
Powershift 7DCL750, соответствующее требованиям 

спецификации Daimler MB 236.25. 
 
Practice and tested in aggregates with filling 

MB 236.25, GETRAG Powershift 7DCL750 

RAVENOL ATF DCT-F3 специальное полностью синтетическое 

трансмиссионное масло для 7-ми ступенчатых трансмиссий с двойным 

сцеплением GETRAG Powershift 7DCL750, соответствующее требованиям 

спецификации Daimler MB 236.25. 

Гарантирует оптимальную работу трансмиссии. 

RAVENOL ATF DCT-F3 разработано на основе высококачественного базового 

масла с добавлением специального комплекса присадок и ингибиторов, 
которые обеспечивают бесперебойную работу трансмиссии с двойным 

сцеплением. 

Масло предназначено для коробок передач, оснащенных двойным 

сцеплением (в т.ч. с мокрым) и гидравлических систем в 7-ми ступенчатых 

коробках передач GETRAG Powershift 7DCL750. При нормальных условиях 

эксплуатации не требует замены. 

Применение ATF DCT-F3 обеспечивает: 
 Хорошие смазывающие свойства даже при низких 

температурах в зимний период 

 Отличную устойчивость к оскислению 

 Высокую термическую и окислительную стабильность  

 Прекрасные охлаждающие свойства 

 Стабильно высокий индекс вязкости 

 Защиту от износа, коррозии и пенообразования  

 Прекрасную стабильность коэффициента трения  

 Хорошую устойчивость к сдвигу 

 

Параметр Ед. измерения Данные Метод испытания 

Цвет n/a Желтый 

Плотность при 20°C кг/м³ 847 DIN EN ISO 12185 

Температура застывания °C -51 DIN ISO 3016 



Відповідність вимогам

MB 236.25, GETRAG Powershift 7DCL750

ATF DCT-F3
Для КПП

Спеціальна синтетична трансмісійна олива для 7-ми 
ступінчастих трансмісій із подвійним зчепленням GETRAG 
Powershift 7DCL750, що відповідає вимогам специфікації 
Daimler MB 236.25.

RAVENOL ATF DCT-F3 спеціальна повністю синтетична трансмісійна олива для 
7-ми ступінчастих трансмісій з подвійним зчепленням GETRAG Powershift 
7DCL750, що відповідає вимогам специфікації Daimler MB 236.25.

Гарантує оптимальну роботу трансмісії.

RAVENOL ATF DCT-F3 розроблено на основі високоякісної базової оливи з 
додаванням спеціального комплексу присадок та інгібіторів, які 
забезпечують безперебійну роботу трансмісії з подвійним зчепленням.

Олива призначена для коробок передач, оснащених подвійним зчепленням (у 
т.ч. з мокрим) і гідравлічних систем у 7-ми ступінчастих коробках передач 
GETRAG Powershift 7DCL750. За нормальних умов експлуатації не потребує 
заміни.

Застосування ATF DCT-F3 забезпечує:
• Хороші змащувальні властивості навіть за низьких 

температур у зимовий період
• Чудову стійкість до оскислення
• Високу термічну та окислювальну стабільність
• Прекрасні охолоджувальні властивості
• Стабільно високий індекс в'язкості
• Захист від зносу, корозії та піноутворення
• Прекрасну стабільність коефіцієнта тертя
• Хорошу стійкість до зсуву

Параметр Од. вимірювання Дані Метод 
випробування

Колір н/п Жовтий

Щільність при 20°C кг/м³ 847 DIN EN ISO 12185

Температура застигання °C -51 DIN ISO 3016

https://www.deepl.com/pro?cta=edit-document&pdf=1

	Для КПП
	Practice and tested in aggregates with filling


