
 

ATF S-DCT (ТРАНСМІСІЙНО-ГІДРАВЛІЧНА РІДИНА) 
 
ОПИС 
 
CYCLON S-DCT – це олива для автоматичних коробок передач нового покоління з системою подвійного зчеплення передач. 
Повністю синтетична олива задовольняє вимоги продуктивності основних виробників автомобілів. Оливу розроблено з 
використанням повністю синтетичних базових компонентів в поєднанні з спеціально підібраним пакетом протизносних, 
антикорозійних та антипінних присадок та модифікаторами в’язкості VI групи. Олива має чудову стабільність до зсуву, 
підвищений захист від зносу, більш тривалий термін служби та збільшений інтервал заміни. Олива розроблена таким чином, 
щоб підтримувати свої чудові властивості тривалий період часу та забезпечити плавне швидке водіння, навіть в жорстких 
умовах експлуатації. 
 
ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ 
 
ATF S-DCT підходить для легкових і вантажних автомобілів, які обладнані коробками передач з подвійним зчепленням. 
Рекомендується для використання в основних моделях VW Group (Audi, VW, Seat, Skoda), які обладнані DSG (Direkt Schalt 
Geatriebe) і 6-ступінчастою коробкою передач"S-Tronic" з мокрим зчепленням (до 2003 р.в.). Також підходить для коробки 
передач FORD "Power Shift" з мокрим зчепленням. Може використовуватися в деяких моделях Volvo та для агрегатів трансмісії 
Mitsubishi Twin Clutch SST та коробок передач виробництва Getrag з подвійним зчепленням для автомобілів PSA 
Peugeot&Citroen (до 2007 р.в.). 
ХАРАКТЕРИСТИКИ - ПЕРЕВАГИ  

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕВАГИ 
  

Синтетична олива. Чудові змащувальні властивості у важких умовах експлуатації. 
  

Високий індекс в'язкості, стабільність оливи при зсуві. 
Утримання плинності оливи при низькій температурі протягом тривалого  

періоду експлуатації. 
  

Покращений захист від зносу, відмінна стійкість до 
піноутворення. Збільшення терміну служби оливи та терміну служби коробки передач. 

  

Збереження антифрикційних властивостей. Система мінімізації втрат потужності. 
  

Повна сумісність з ущільнювальними матеріалами. Забезпечує чистоту системи коробки передач. 
  

 

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
ATF S-DCT  МЕТОД     

       

  

ASTM D1298 
  

0,85 
 

Щільність при 15 °C, г/см3     
       

  

ASTM D445 6,95 
 

В'язкість Кінематична, (cSt) 100 °C   
  

ASTM D445 33,15 
 

В'язкість Кінематична, (cSt) 40 °C   
     

Індекс в'язкості  ASTM D2270 172  
     

Температура спалаху, COC, °C  ASTM D92 206  
     

Температура застигання, °C  ASTM D97 -44  
     

В'язкість по Брукфільду (-40 °C), Cp  ASTM D 2983 12500  
     

Колір -   Червоний 
        

Наведені вище характеристики мають середні значення. 
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