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IP Transmission Fluid III 

 

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ (ТИПИЧНИ  СТОЙНОСТИ)  

Характеристики Метод Мерна ед. Стойност 

Цвят - - червен 

Плътност при  15°C ASTM D 4052 kg/l 0,845 

Вискозитет при  40°C ASTM D 445 mm²/s 34.3 

Вискозитет при  100°C ASTM D 445 mm²/s 7.5 

Вискозен индекс ASTM D 2270 - 195 

Вискозитет при - 40°C ASTM D 2893 cP 18 000 

Точка на възпламеняване V.A. ASTM D 92 °C 200 

Точка на замръзване ASTM D 97 °C -42 
 

(Аналитичните стойности посочени в тази информационна техническа спецификация, са приблизително равни на реалните за текущото 
производство, но не представляват заводска нормала и могат да бъдат променяни без предупреждение.) 
 
 
ЕКСПЛОАТАЦИОННИ СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА  

 Отлична стабилност на оксидация което предотвратява разкъсването на масления клин 
във възли работещи при високи температури и възпрепятства образуването на утайки. 

 Подходящият баланс на фрикционния модификатор в присадките гарантира меко и тихо 
превключване, равномерна и безпроблемна работа на автомобилните трансмисии. 

 IP Transmission Fluid III гарантира високо ниво на съвместимост с различните видове 
уплътнения и метали използвани в автоматичните трансмисии, отлична течливост при 
ниски температури и адекватна защита срещу износване на контактните фрикционни 
дискове 

 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ  

IP Transmission Fluid III е предназначен, благодарение на формулировката си със 
синтетична база, за смазване в автоматични и ръчни скоростни кутии, в сервоуправления и 
трансмисии като цяло. Смазочният продукт е особенно подходящ за работа в автоматични 
трансмисии VOITH тип DIWA и в ръчни скоростни кутии на някои превозни средства 
Mercedes. 
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СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ  

IP Transmission Fluid III отговаря на спецификациите на следните Производители : 
 

- General Motors Dexron III (G и H) 
- FORD M/MV 
- Allison Type C4 
- MB 236.9 
- ZF TE-ML 14B 
- VOITH H 55.6335.xx (ex VOITH G 607) 
- MAN 339 type V1 & Z1 
- Chrysler 
- Jaso 1A 
- Volvo 97340/97341 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заводът за производство и опаковане на смазочни продукти italiana petroli S.p.A. разположен в гр.Савона, 
оперира със Система за Контрол на Качеството в съответствие със Стандартa UNI EN ISO 9001. 
Данните от настоящата Техническа Спецификация са базирани на познанията на производителя към датата на 
последната промяна на Спецификацията. Всички тези данни са с информативен характер и изхождат от 
правилната употреба на продукта. Производителят и неговите представители не носят отговорност при 
неправилна употреба на продукта. Задължение на Ползвателя на продукта е правилното му приложение 
и употреба, в съответствие с нормите за безопасност и действащите законови норми.  
Този продукт не трябва да се използва в приложения, различни от описаните в Техническата Спецификация. 
На база на данните, с които разполагаме, този продукт не представлява опасност за здравето, в случай, че се 
използва съгласно насоките и указанията, съдържащи се в Информационния Лист за Безопасност, на 
разположение при поискване от нашите търговски представители. 
Отработеното масло и опаковките да се оползотворяват съгласно действащите нормативни разпоредби. 
 


