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Informace o produktu 
 

HIGHTEC ATF 9006 
 

Vysoce výkonná ATF kapalina se sníženou viskozitou pro zlepšenou účinnost pohonných látek, 
speciálně vyvinutá pro použití v moderních automatických převodovkách automobilů kategorie 
SUV a automobilů střední a vyšší třídy. 
 

Charakteristika 
 

HIGHTEC ATF 9006 je nízko viskózní a vysoce 
výkonná ATF kapalina na bázi nejmodernějších 
aditiv a speciálně vybraných syntetických HC olejů, 
která byla vyvinutá speciálně pro požadavky 
moderních automatických převodovek. 
 

Použití 
 

HIGHTEC ATF 9006 byl speciálně přizpůsoben 
požadavkům moderních automatických převodovek 
vestavěných do výkonných automobilů vyšší střední 
i vyšší třídy a automobilů kategorie SUV. Vysoká 
úroveň jeho koeficientu tření zajišťuje téměř 
bezkluzový přenos vyšších točivých momentů 
a umožňuje tak samovolný a sportovní řadicí proces. 
Z tohoto důvodu je možné HIGHTEC ATF 9006 
doporučit především pro automobily, které jsou 
často využívány pro sportovní jízdu a na plný výkon. 
Vynikající stabilita koeficientu tření zaručuje 
neměnný řadicí výkon po celou dobu výměnného 
intervalu. 
 
HIGHTEC ATF 9006 je kvalitativně rovnocenný 
podle evropského práva na základě následujících 
klasifikací / specifikací: 
 

 -- 
 

Kromě toho je možné HIGHTEC ATF 9006 doporučit 
k použití v situacích, v nichž jsou vyžadovány 
následující plnicí předpisy: 
 
 MERCON SP/LV 
 BMW 8322 0 142 516 (BMW 1375.4) 
 Hyundai SP-IV 
 Jaguar Fluid 8432 
 Land Rover TYK5000050 
 Nissan Matic S 
 Toyota Type WS 
 VW/Audi G 055 005 
 

 Přednosti 
 

 přizpůsobené chování koeficientu tření 
pro samovolný a sportovní řadicí proces 

 spolehlivé omezení nepříjemného škubání 
při řazení 

 mimořádná stabilita koeficientu tření po celou 
dobu výměnného intervalu 

 snížená viskozita pro zlepšenou účinnost 
pohonných látek 

 excelentní řadicí výkon i při nízkých teplotách 
 nejlepší vlastnosti v oblasti ochrany proti 

opotřebení pro spolehlivou funkčnost a životnost 
 vynikající oxidační stabilita 
 minimální pěnivost 
 spolehlivá ochrana proti korozi, opotřebení, vzniku 

usazenin a lepkavosti 
 neutralita vůči těsnicím materiálům 
 mísitelnost a snášenlivost s ATF kapalinami 

od jiných výrobců (za účelem plného využití všech 
předností HIGHTEC ATF 9006 je však přesto 
doporučována kompletní výměna oleje) 

 
Upozornění: HIGHTEC ATF 9006 není vhodný 
pro použití v zařízeních DCT/DSG (dvojitá spojka) 
ani CVT (variátor) 

 
 

Typické parametry: 
 

Vlastnosti Hustota při 
15 °C 

Viskozita při 

40 °C 

Viskozita při 
100 °C 

Barva Bod vzplanutí 

Metoda DIN 51 757 DIN 51 562 DIN 51 562 vizuální ISO 2592 

Jednotka g/ml mm²/s mm²/s -- °C 

Hodnota 0,853 30,7 6,1 žlutohnědá >170 
 
Tyto údaje odpovídají podle našeho nejlepšího vědomí současnému stavu poznatků a našeho vývoje. Změny jsou vyhrazeny. 
Pro uvedené parametry platí srovnatelnost a opakovatelnost příslušné zkušební metody. 


