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Ravenol ATF +4 ®-Fluid 
Ravenol ATF +4 ®-Fluid je syntetický ATF převodový olej s licencí nejnovější generace s unikátními aditivy 
pro Chrysler, Jeep a Dodge s automatickou převodovkou.  
Ravenol ATF +4 ®-Fluid  zaručuje v každém provozním stavu maximální ochranu proti opotřebení. 
Ravenol ATF +4 ® Fluid je mísitelný se všemi ATF +4 ®, ATF +2 ®, ATF +3 ® převodovými oleji. 
 

Aplikační poznámka: 
Ravenol ATF +4 ® Fluid je doporučeno doplnit a naplnit kapalinu automatické převodovky od Chrysler, 
Dodge, Plymouth, Jeep a Eagle vozidel s automatickou převodovkou. 
Ravenol ATF +4 ® Fluid splňuje záruky DaimlerChrysler a je pod Licencí-č.40630041 uvolněn. 
 

Uvolnění: 
License-No. 40630041 FCA US LLC (dříve známý jako Chrysler) 
 

Praxe a osvědčení při použití u agregátů s předepsanou náplní: 
Mopar 68218057AA 68218058AA 05013457AA 05013458AA MS-9602 
 

Vlastnosti: 
Ravenol ATF +4 ® Fluid  nabízí:  

 Velmi dobrá mazivost i při nízkých teplotách v zimě 

 Vysoký a stabilní viskozitní index 

 Velmi nízký bod tuhnutí 

 Velmi dobrá oxidační stabilita 

 Nejširší ochrana proti opotřebení, korozi a pěnění 

 Konstantní koeficient tření 

 Vysoká tepelná a oxidační stabilita 

 Vynikající chladící výkon. 

 Vynikající střihová stabilita 

 Minimální ztráty odpařováním 

 Neutrální vůči těsnicím materiálům 
 

Vlastnosti Jednotka Data Zkouška podle 

Barva  červený - 

Hustota při 20 ° C kg / m³ 844 EN ISO 12185 

Viskozita při -40 ° C, cp 8380 ASTM D5293 

Viskozita při 40 ° C. mm ² / s 33.24 DIN 51562 

Viskozita při 100 ° C mm ² / s 7.51 DIN 51562 

Viskozitní index VI  204 DIN ISO 2909 

Bod vzplanutí (COC) ° C 198 DIN ISO 2592 

Bod tuhnutí ° C -51 DIN ISO 3016 

Všechny uvedené hodnoty jsou cca.hodnoty a podléhají na trhu běžným odchylkám. 
 
Veškeré údaje odpovídají podle nejlepšího vědomí současnému stavu našich poznatků a vývoje. Změny zůstávají 
vyhrazeny. Veškeré odkazy na normy DIN slouží pouze popisu zboží a nepředstavují žádnou záruku.V problematických 
případech vyžadujte technickou konzultaci. 
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