
 
  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

To CYCLON ΑΤF S-DCT είναι ένα νέας γενιάς υγρό αυτόµατης µετάδοσης για συστήµατα διπλού συµπλέκτη. Πρόκειται για ένα 
πλήρως συνθετικό DCTF που πληροί τις απαιτήσεις απόδοσης των µεγάλων κατασκευαστών αυτοκινήτων. Παράγεται µε πλήρως 
συνθετικά βασικά υλικά σε συνδυασµό µε ένα ειδικά επιλεγµένο βελτιωτή VI και σύστηµα προσθέτων κατά της φθοράς, της 
διάβρωσης και του αφρισµού. Παρέχει σταθερότητα στη διάτµηση αυξηµένη προστασία από τη φθορά και εκτεταµένα διαστήµατα 
αλλαγής λαδιών. Η σύνθεση του τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται οµαλή χωρίς κραδασµούς αλλαγή ταχύτητας ακόµα και υπό ακραίες 
συνθήκες λειτουργίας (π.χ. υψηλή στροφή µηχανής, πολύ χαµηλές θερµοκρασίες). 
 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

Το ΑΤF S-DCT είναι κατάλληλο για τα επιβατικά αυτοκίνητα και εµπορικά οχήµατα εξοπλισµένα µε σύστηµα διπλού συµπλέκτη. 
Συνιστάται για χρήση στα κύρια εµπορικά σήµατα της VW Group (Audi, VW, Seat, Skoda), εξοπλισµένα µε DSG (Direkt schalt 
Geatriebe) και "S Tronic" 6-τάχυτο σύστηµα υγρού συµπλέκτη (> 2003 µονάδες). Είναι, επίσης, κατάλληλο για το "PowerShift" 
υγρό συµπλέκτη µετάδοσης της Ford (χρησιµοποιούνται επίσης σε ορισµένα µοντέλα της Volvo), για τις Twin Clutch µονάδες 
µετάδοσης SST της Mitsubishi και για τα Getrag διπλού συµπλέκτη κιβώτιου ταχυτήτων για οχήµατα PSA Peugeot Citroen (> 2007 
µονάδες). 

 

Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ-ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

Συνθετικό βασικό υλικό. Ανώτερη οξειδωτική αντίσταση κάτω από αντίξοες λειτουργικά συνθήκες. 

Υψηλός δείκτη ιξώδους και υψηλή διάτµηση σταθερότητας Εξαιρετική απόδοση και στην υψηλή και χαµηλή εφαρµογή ιξώδους. 

Βελτιωµένη προστασία κατά της φθοράς και απόδοση 
καταπολέµησης αφρού. 

Εκτεταµένη αντοχή υπηρεσιών πετρελαίου και διάρκειας µετάδοσης. 

∆ιατήρηση ιδιοτήτων τριβής. Ελαχιστοποίηση απώλειας ισχύος. 

Πλήρως συµβατό µε τα υλικά στεγανοποίησης. Εξασφαλίζει την καθαρότητα του συστήµατος µετάδοσης. 

 

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ATF S-DCT ΜΕΘΟ∆ΟΣ  

Ειδ. Βάρος στους 15°C, g/cm
3
 ASTM D1298 0,85 

Κιν. Ιξώδες στους 100
0
C (cSt) ASTM D445 6,95 

Κιν. Ιξώδες στους 40
0
C (cSt) ASTM D445 33,15 

∆είκτης ιξώδους ASTM D2270 172 

Σηµείο ανάφλεξης (COC), °C ASTM D92 206 

Σηµείο ροής, °C ASTM D97 -44 

Brookfield ( -40
0
C), Cp ASTM D2983 12500 

Χρώµα - red 

Τα ως άνω φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά αντιπροσωπεύουν τυπικές τιµές. 

 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

VW Group (VW, Audi, Seat and Skoda) [ΜΥ >2003], Ford/Getrag, Volvo, Chrysler, PSA (Peugeot/Citroen), Mitsubishi 
[ΜΥ >2007] 6-Speed Wet-Type DCT 
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