ATC Plus
Automatoljetilsetning

++ Forhindrer lekkasjer ved å holde simringer myke og smidige
++ Forbedrer oksidasjonsstabiliteten og forlenger dermed oljens levetid
++ Bidrar til riktig skiftmønster og hindrer glipping og girproblemer
++ Inneholder en konsentrasjon av tilsetningsstoffer som forhindrer termisk
nedbryting av oljen, og som forbedrer ytelsen til både ny og brukt ATF-olje
++ Stabiliserer temperaturen på girkassen slik at oljen ikke oksiderer og nedbrytes

BG 310

ATC Plus| Automatoljetilsetning

Løsning:
BG ATC Plus inneholder en konsentrasjon av tilsetningsstoffer som reduserer termisk nedbryting av oljen,
og som forbedrer ytelsen til både ny og brukt ATF-olje.
Den forbedrer oksidasjonsstabiliteten og forlenger
dermed oljens og automatgirkassens levetid, samt forebygger dannelse av avleiringer. Omfattende tester av en
uavhengig testorganisasjon har vist at BG ATC Plus vil
bidra til riktig skiftmønster og hindre glipping og girproblemer. BG ATC Plus forebygger lekkasjer ved å holde
simringer myke og smidig. Den vil forbedre giregenskaper
til alle typer automatgirkasser.
Bruk:
Tilsett BG ATC Plus (325 ml) til automatgirkassen
(8–13,25 liters kapasitet) når den er ny, ved hvert oljeskift
eller etter hver 24 000 km. Hvis væskenivået er lavt
mellom service, tilsett 325 ml av BG ATC Plus og fyll girkassen til riktig nivå med produsentens anbefalte girolje.
I større girkasser er blandingsforholdet 3–4 % etter volum.
Ikke overfyll girkassen. Ikke for bruk i CVT-girkasser.

Artikkelnr:

Forpakning:

Antall

BG310E

325 ml

Eske à 24 stk

Testdata:

ASTM
TestTestmetode: resultater:

API-vekt @ 15,6°C:

D287

29,1

Spesifikk vekt @ 15,6°C:

D1298

0,8811

Tetthet U.S. lbs./gal.(kg/L)
@ 15,6°C:
D1250

7,346

Flammepunkt, COC:

D92

198°C

Viskositet, cSt @ 100°C:

D445

5,80

Viskositet, cSt @ 40°C:

D445

33,60

Viskositet indeks:

D2270

115

Flytpunkt:

D97

-23°C

Farge:

D1500

4,5

Farge:

Visuell

Oker
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Utfordring:
Moderne automatgirkasser er utsatt for store belastninger
på grunn av mye start/stopp-kjøring, trekking av båter og
hengere, samt generell høy belastning. Alt dette bidrar
til økt driftstemperatur. Høye temperaturer fremskynder
oksideringen av automatoljen. Det fører til problemer
fordi det dannes avleiringer på delene i systemet. Flere
bilprodusenter tilskriver alvorlig converterglipping til oljeforringelse. I tillegg kan man oppleve at automatkassen
glipper, eller har uberegnelige skiftmønster på grunn av
avleiringer i girkassen.

