
Statoil TransWay DX III 
 

 
Zastosowanie 
 

Charakterystyka 

Olej TransWay DX III jest odpowiedni do stosowania w samochodach 
osobowych, ci��arowych, autobusach, urz�dzeniach budowlanych 
i przemy�le. Jest zalecany do przekładni automatycznych (ATF) 
i r�cznych, układów kierowniczych oraz innych systemów 
samochodowych sterowanych hydraulicznie. 
Jest tak�e dedykowany do przekładni starszego typu wymagaj�cych 
u�ycia olejów klasy Dexron IID lub IIE. 
 
Zalety 
 
Najnowszej generacji olej przekładniowy ATF TransWay DX III spełnia 
wielorakie wymagania i specyfikacje, jak np. Dexron III lub Ford Mercon. 
Parametrami jako�ciowymi wykraczaj�cymi poza wymagania pokrywa 
zapotrzebowanie na tego rodzaju oleje. Oznacza to, �e przy jego u�yciu 
przekładnie pracuj� lepiej, bardziej powtarzalnie. Nie musi by� tak cz�sto 
zmieniany, jak inne oleje przekładniowe. 

Olej przekładniowy TransWay DX III to 
półsyntetyczny olej typy ATF.  
Zawiera dodatki: przeciwzu�yciowe typu 
EP, antyutleniaj�ce oraz zapewniaj�ce 
bardzo dobr� ochron� przed 
rdzewieniem, korozj� i pienieniem. 
Zabezpiecza przed powstawaniem 
w�erów i rysowaniem powierzchni 
z�bów przekładni przy du�ych 
pr�dko�ciach i wysokim momencie 
obrotowym. Olej TransWay DX III 
zapewnia doskonał� ochron� cz��ci 
pracuj�cych i długi okres pracy. 

 
 

Typowe parametry 
 

   

 
 
G�sto�� 15 °C 
Lepko�� w 40 °C 
Lepko�� w 100 °C 
Lepko�� Brookfielda w –40°C 
Wska�nik lepko�ci 
Temperatura płyni�cia 
Temperatura zapłonu COC 
 

 
Metody 
ASTM D 4052 
ASTM D 445 
ASTM D 445 
ASTM D 2983 
ASTM D 2270 
ASTM D 97 
ASTM D 92 
 

 
Jednostki 
kg/m³ 
mm²/s 
mm²/s 
mPas 
- 
°C 
°C 

 
Warto�ci 
862 
35.4 
8.0 
<20000 
209 
-45 
188 

Podane warto�ci s� warto�ciami typowymi. Podawane w atestach laboratoryjnych warto�ci mog� si� nieznacznie ró�ni� od 
warto�ci przedstawionych powy�ej w granicach okre�lonych normami. 

 
Sposób post�powania z produktem 

- Chroni� skór� przed kontaktem z olejem �wie�ym i przepracowanym. 
- Przemy� dokładnie wod� z mydłem po kontakcie ze skór�. 
- Unika� wdychania oparów oleju. 
- Unika� u�ywania zaolejonej odzie�y. 
- Chroni� �rodowisko – przestrzega� przepisów dotycz�cych likwidowania przepracowanych olejów. 

 
Testy i aprobaty 
 
GM Dexron III G, Allison C-4, MB 236.1, ZF TE-ML 03/04/14, Voith G 607, Nissan.  
Poziom jako�ci: Ford Mercon 

 
Dalsze informacje: 
Adres Statoil Poland Sp. z oo.  

31-476 Kraków, Lubla�ska 38.  
Tel/fax  +48 12 415 7000 
fax  +48 12 415 7100 

Statoil Poland zastrzega sobie prawo do zmian przedstawionych informacji. 
 


