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Produktdatablad
SUNOCO DEXRON VI

Automatgearkasseolie GM Spec N10060

DEXRON VI er en unik automatgearkasseolie, der er godkendt afGeneral Motors til brug i biler med
automatgear. Denne unikke olie er fremstillet således, at den har dobbelt så lang levetid som Dexron III (H)
ATF, samt forbedret ydelse gældende for både gamle og nyere gearkasser.
Den er fremstillet til at yde større beskyttelse til din gearkasse ved mindre oksidering,
konstant friktions niveau, stor shearstabilitet og nedsat slitage. Dette medvirker til at den lever op til kravet
om garantibeskyttelse på nyere bilmodeller.
Olie er fremstillet med det formål at levere et behageligt og flydende gearskifte gennem hele oliens levetid og
konsekvent beskytte dit køretøj længere end alle tidligere Dexron olier.
DEXRON VI ATF er udviklet til at overholde General Motors olie kvalitetskriterier for alle biler med
automatgear, der er fremstillet i 2006 eller senere.
Med denne olie tilbyder vi dig en automatgearkasseolie, der har den samme høje præstation som de olier
der bruges til førstegangspåfyldning på General Motors fabrikker.
.

Anvendelse
DEXRON VI ATF er anbefalet til alle General Motors bilmodeller, der er produceret efter 2006 og har
Hydramatic automatgear: Den er fuldt bagud anvendelig med DEXRON III (H), III og IIE. Produktet opfylder
GMs specifikation, GM N 10060. Du bør altid konsultere manualen for dit køretøj for specifikke anbefalinger.

Egenskaber/fordele

* Forlængelse af oliens levetid.
∗ Forlængelse af gearkassens levetid.
∗ Forlængelse af skifteintervallet.
∗ Forøget produktpræstation for nyere og ældre gearkasser.
∗ Enestående modstandsdygtighed overfor slam og smudsaflejringer.
∗ Forbedret oxiidation og varmestabilitet i forhold til DEXRON II & III.
∗ Fantastisk slidbeskyttelse.
∗Fremragende flydeevne ved lave temperaturer.
∗ Forøget skumkontrol, hvilket bevarer det lette gearskifte og reducerer slitage
på lejer, bøsninger og gear.
∗ Forbedret benzinøkonomi i forhold til DEXRON III ATF.
∗ Øget drejningsmoment i forhold til DEXRON III ATF.
∗ Mere konstant viskositet, hvilket fastholder en konstant kraft ydelse.
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Typiske produktdata
D4052
Color
D92
D445
D445
D2270
D97

Density 15° C
Flash Piont °C
cSt 40°C
cSt 100°C
Viscosity index
Pour Point °C

0.846
Red
206
29.8
6.0
151
-54

Nuværende produkt datablad erstatter alle tidligere udsendte.
Denne information er baseret på vor nuværende viden og har alene til formål at beskrive produktets anvendelse, egenskaber og typiske
analysedata
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