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PŘEVODOVÝ OLEJ TOP TEC ATF 1300 
Top Tec ATF 1300 

POPIS Top Tec ATF 1300 je hydraulická kapalina, která nachází využití převážně v agre-
gátech starších generací. Přes mnohostranné použití v automatických i manuál-
ních převodovkách řazení, zaručuje také v servořízeních a v pomocných agregá-
tech jejich bezpečný provoz a bezvadnou funkci. Vybrané základové oleje a adi-
tivní komponenty umožňují oleji dosáhnout dobrou ochranu proti opotřebení a op-
timální ochranu proti korozi. 

VLASTNOSTI - vysoká teplotní stabilita 
 - dobré viskózní a tepelné chování 

- velmi dobré vlastnosti při nízkých teplotách 
- vysoká ochrana proti opotřebení 
- optimální odolnost proti stárnutí 
- dobrá ochrana proti korozi 

SPECIFIKACE / 
SCHVÁLENÍ Ford ESW-M2C 33-F ● Ford ESW-M2C 33-G 

 LIQUI MOLY doporučuje tento olej navíc pro vozidla nebo agregáty, pro které jsou 
požadovány následující specifikace nebo originální čísla náhradních dílů: 
Volvo 97330 

TECHNICKÁ DATA Hustota při +15 °C : 0,855 g/cm3  DIN 51757 
 Viskozita při +40 °C : 37,0   mm2/s ASTM D 7042-04 

Viskozita při +100 °C : 7,5   mm2/s ASTM D 7042-04 
Viskozita při -40 °C (Brookfield) : ≤ 55000 mPa.s ASTM D 2983-09 

 Index viskozity : 179  DIN ISO 2909 
 Bod tuhnutí : -33  °C DIN ISO 3016 
 Bod vzplanutí : +200  °C DIN ISO 2592 

Barevné číselné označení (ASTM) : L 1,5  DIN ISO 2049 

OBLAST POUŽITÍ  Olej Top Tec ATF 1300 je vhodný pro použití v automatických a manuálních pře-
vodovkách řazení, a rovněž v pomocných agregátech v osobních a malých užitko-
vých vozidlech. Použití oleje pouze v souladu s předepsanými specifikacemi vý-
robců agregátů, případně výrobců motorových vozidel. 

ZPŮSOB POUŽITÍ Nutno respektovat provozní a servisní předpisy výrobce agregátu, případně vý-
robce motorového vozidla. Olej lze doplňovat také do systémů, které používají 
běžné oleje třídy ATF této specifikace. Optimální účinnost je zaručena pouze při 
použití v nesmíšeném stavu s jinými oleji. Nemíchat s oleji jiné specifikace! 

DOSTUPNÁ BALENÍ 1 l  plastová lahev Obj. č. 3691 D-GB-I-E-P 
 20 l  plastový kanystr Obj. č. 3698 D-GB-I-E-P 
 60 l plechový sud Obj. č. 20613 D-GB 
 205 l  plechový sud Obj. č. 3699 D-GB 
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