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• Βελτιωμένη καθαρότητα του συστήματος σασμάν
• Εξαιρετική απόδοση σε χαμηλές θερμοκρασίες
• Ανώτερη προστασία σε υψηλές θερμοκρασίες

• Προστασία κατά της φθοράς και παράταση ζωής του σασμάν

Οφέλη Καταναλωτών

®
Συνιστάται για χρήση σε όλα τα αυτόματα κιβώτια, κιβώτια μετάδοσης κίνησης και άλλα υδραυλικά συστήματα που χρειάζονται  ATF DEXRON - IIIG     
ή λιπαντικά AllisonC-4 τύπου λιπαντικά. Είναι επίσης κατάλληλο για χρήση σε υδροστατικούς δίσκους και βιομηχανία, αγροτικά, ορυχεία και 
υδραυλικά συστήματα σκαφών.

• Ομαλή, αθόρυβη λειτουργία εναλλαγών σε κανονικές και ακραίες συνθήκες λειτουργίας
• Υψηλό επίπεδο προστασίας κάτω από ευρείες συνθήκες λειτουργίας

Εφαρμογές

®
Το λιπαντικό BREEZE ATF DEXRON - IIIG είναι ένα προϊόν νέας γενιάς που χρησιμοποιείται στα συστήματα μετάδοσης κίνησης και υδραυλικά των 

®
αυτοκινήτων, φορτηγών, σε μηχανήματα έργων, για υδραυλικό τιμόνι και άλλα υδραυλικά συστήματα που χρειάζονται ATF DEXRON - IIIG  ή λιπαντικά 
Allison C-4. Είναι σχεδιασμένο από υψηλής απόσταξης, ψηλού ιξώδους βασικά λάδια και ένα πακέτο προσθέτων που προσδίδει εξαιρετικές ιδιότητες 
κατά της φθοράς, της διάβρωσης, αναστέλλει την τριβή και προσφέρει θερμική σταθερότητα κατά της οξείδωσης τόσο στις υψηλές όσο και στις 
χαμηλές θερμοκρασίες. Έτσι το λιπαντικό αυτό παρέχει εξαιρετική προστασία κάτω από τις πιο ευρείες συνθήκες λειτουργίας. Τα μοναδικά αντι-
τριβικά χαρακτηριστικά διασφαλίζουν σταθερότητα, απαλές αλλαγές ταχυτήτων και ασφαλή λειτουργία σε κάθε συνθήκη οδήγησης. Ενισχυμένο 
κατά της διάβρωσης και τη σκουριά. Εξαιρετική προστασία κατά της φθοράς. Παρέχει προστασία από το άφρισμα. Χρώμα κόκκινο για εύκολη 
αναγνώριση.

• Enhanced protec�on against wear to prolong transmission life

BREEZE ATF is a new genera�on premium quality transmission fluid primarily designed for use in power transmissions and hydraulic systems of 
passenger cars and trucks transmissions, powershi� transmissions in off-highway construc�on equipment, power steering and other hydraulic 

®
systems requiring DEXRON - IIIG  or Allison C-4 fluids. It is formulated from highly refined high viscosity index mineral oils and a special addi�ve system 
to provide excellent an�wear and corrosion resistance, fric�on reten�on, thermal and oxida�on stablity at high temperatures as well as excellent low 
temperature characteris�cs. Thereby this oil provides excellent protec�on under the widest extremes of opera�ng condi�ons. Its unique fric�on-
modifying proper�es ensure consistent, smooth shi�s and shudder-free transmission opera�on in all driving condi�ons. For�fied against rust and 
corrosion. Excellent protec�on against wear. Meets requirements for foam protec�on. Dyed red for easy iden�fica�on. 

Applica�ons
®

Recommended for use in all automa�c transmissions, power steering and other hydraulic systems for which a DEXRON - IIIG  or Allison C-4 type fluids 
are specified. It is also suitable for use in hydrosta�c drives and industrial, agricultural, mining and marine hydraulic systems.

Consumer Benefits
• Smooth, shudder-free shi� performance under both normal and severe opera�ng condi�ons
• A high level of protec�on under a wide range of service condi�ons

• Improved cleanliness of transmission system
• Excellent low temperature performance
• Superior high temperature performance
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