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Informace o produktu 
 

HIGHTEC ATF CVT 
 

Vysoce výkonná ATF kapalina vyvinutá speciálně pro použití 
v moderních automatických převodovkách typu CVT (variátor). 
 

Charakteristika 
 

HIGHTEC ATF CVT je ATF kapalina na bázi 
vybraných syntetických HC olejů a speciálních 
aditiv, která byla vyvinutá speciálně pro zvláštní 
požadavky moderních automatických převodovek 
typu CVT (variátor). 
 

Použití 
 

HIGHTEC ATF CVT je možné doporučit pro použití 
v mnohých moderních bezstupňových automatických 
převodovkách (CVT). Zde se kapalina vyznamenává 
excelentními hodnotami koeficientu tření na kovech 
a mimořádným přenosem točivého momentu. Plnicí 
předpisy a výměnné intervaly jednotlivých výrobců 
je samozřejmě nutné dodržovat. 
 
HIGHTEC ATF CVT je kvalitativně rovnocenný podle 
evropského práva na základě následujících 
klasifikací / specifikací: 
 

 -- 
 

Kromě toho je možné HIGHTEC ATF CVT doporučit 
k použití v situacích, v nichž jsou vyžadovány 
následující plnicí předpisy: 
 
 Audi/VW TL 52 180 (G 052 180) / TL 52 516 

(G 052 516) 
 BMW/Mini (EZL799) 
 Daihatsu TC/Amix CVTF-DC/-DFE 
 Dodge/Jeep NS-2/CVTF+4 
 Ford (CVT 23/30) MERCON C 
 GM/SATURN DEX-CVT 
 Honda HMMF/HFC-2 
 Kia/Hyundai CVTF 
 MB 236.20 
 Mitsubishi DiaQueen NS-2/CVT Fluid J1/J4 
 Nissan NS-2/-3 
 Toyota TC 
 Subaru NS-2/Lineatronic CVTF 
 Suzuki TC/NS-2/CVT Green 1/2 

 

 Přednosti 
 

 vynikající stupeň racionalizace pro automatické 
převodovky typu CVT (variátor) 

 nejmodernější technologie pro vynikající hodnoty 
koeficientu tření na kovech a jeho stabilitu 

 vysoký řadicí výkon po celou dobu výměnného 
intervalu 

 excelentní chování při nízkých teplotách 
 nejlepší vlastnosti v oblasti ochrany proti 

opotřebení pro spolehlivou funkčnost a životnost 
 vynikající oxidační stabilita 
 HIGHTEC ATF CVT je speciální produkt, který by 

se neměl míchat s konvenčními ATF kapalinami, 
za účelem plného využití všech předností 
HIGHTEC ATF CVT je proto důrazně 
doporučována kompletní výměna oleje 

 
 
Upozornění: HIGHTEC ATF CVT není vhodný 
pro použití v hybridních CVT zařízeních (Honda/Ford), 
zařízeních DCT/DSG (dvojitá spojka) ani 
ve stupňových automatických převodovkách 

 
 

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 0,850 33,7 7,2 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. 


