
Përshkrim

Atexio VI është një vaj transmisioni plotësisht sintetik, i zhvilluar 
veçanërisht për transmisionet automatike të General Motors. Ai është 
gjithashtu i përshtatshëm për sistemet e grupit të timonit dhe disa 
sistemeve hidraulike, ku kërkohet një qarkullim i mirë në temperatura 
të ulëta.

Atexio VI është vaj që mbush ose rimbush transmisionet automatike 
ku përshkruhet një DEXRON VI ose DEXRON III. Në krahasim me 
DEXRON III, Atexio VI ka një indeks viskoziteti shumë të lartë e të 
qëndrueshëm dhe një rezistencë të përmirësuar ndaj korrozionit dhe 
oksidimit. Për shkak të këtyre përmirësimeve intervali i ndrimit të 
transmisioneve të reja automatike GM është dyfishuar.

Atexio VI plotëson specifikimet e DEXRON VI i cili është zhvilluar 
posaçërisht për transmisionin e ri Hydra-Matic me gjashtë shpejtësi 
të General Motors. Ky ATF kërkohet në të gjitha transmisionet automatike 
të General Motors ndërtuar në 2006 ose më vonë.

ATEXIO VI
VAJ TRANSMISIONI AUTOMATIK
PLOTESISHT SINTETIK

Përfitimet

• Pika e ngrirjes jashtëzakonisht e ulët për të lejuar ndryshimin 
e lehtë të shpejtësisë në ndezjen e motorit

• Indeksi i viskozitetit shumë i lartë dhe i qëndrueshëm

• Rezistence e përmirësuar ndaj oksidimit, veshjes mekanike, 
korrozionit dhe ndërtimit të shkumave.

• Interval shumë i gjatë i ndrimit për transmisionet automatike 
të GM-ve krahasohet me DEXRON II

Niveli i Performancës

• Dexron VI

• Dexron III (vetëm për aplikimet e GM)

• Dexron IIE (vetëm për aplikimet e GM)

• Toyota WS

• Mercon LV

• Mercon SP

Përshkrimi i Produktit

Kodi LUB005105

Densiteti 15.6 °C kg/m3 841

Viskoziteti 40 °C cSt 29.8

Viskoziteti 100 °C cSt 6.0

Indeksi i viskositetit 153

Pika e ngrirjes °C -51

Pika e vlimit C.O.C °C 210

Temperatura e operimit °C -45/160
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