
 
 

 

 
 
 
 
 

 
Olej pro automatické převodovky a servořízení 
 
Popis 
Müller Oil ATF DIII je velmi kvalitní olej pro přenos sil specifikace Dexron 
IIID. Výkonnost tomuto oleji propůjčuje selektivně rafinovaný základový 
olej ve spojení s velmi kvalitními aditivy, zajišťujícími oleji vysokou 
životnost a maximální ochranu proti opotřebení. Vysoký viskozitní index 
tohoto speciálního oleje zaručuje vynikající teplotní chování a dovoluje 
použití v extrémních teplotách. Tato ATF kapalina má červenou barvu. 

 
Použití 
Müller Oil ATF DIII je doporučován do automatických i některých 
manuálních převodovek osobních vozů a nákladních automobilů, i do 
posilovačů řízení a měničů krouticího momentu u vozidel, pokud je 
vyžadována náplň podle uvedené specifikace. 
 
Výhody 
• Trvanlivý olej i pro velmi nepříznivé klimatické podmínky.  
• Zabraňuje znečištění převodových i hydraulických systémů 

úsadami ve vnitřních prostorách. 
• Je neutrální k těsnícím materiálům, zajišťuje tak  těsnost 

převodovek  a chrání před korozí i při nepříznivých podmínkách. 
• Vynikající snášenlivost s  barevnými kovy přispívá k dlouhé 

životnosti všech součástí převodovek. 
• Slučuje charakteristiku požadovaných součinitelů tření ATF olejů 

GM DEXRON® a FORD MERCON®, tím zjednodušuje skladování 
a brání záměně. 

 
Specifikace 
GM Dexron III H Ford Mercon/ ESP-M2C 166-H 
MB 236.1,5,6 MAN 339 Typ Z-1/V-1 
Cat TO-2   Allison C4/TES-389  
Voith G607 55.6335/6                        
ZF  02F/03D/04D/09/11B/14A/17C 

Volvo 97341 

 
Technická data  
Kinematická viskozita při 40 °C            33 mm2/s  
Kinematická viskozita při 100 °C         7,5 mm2/s  
Bod tuhnutí        -42 °C 
Viskozitní index         205 

 
 
Datum poslední revize : 10.08.2017 
 
Produktová řada olejů Müller Oil je vyráběna v SRN. 
Data uvedena na tomto technickém listu jsou určena k informaci o vlastnostech a možném 
použití produktu. Ačkoliv jsou zde použity aktuální informace, autor tohoto dokumentu nenese 
žádnou zodpovědnost za škody způsobené neúplností anebo nepřesností těchto informací. 
V případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. 
Další informace o bezpečném zacházení s produktem jsou obsaženy v listu s bezpečnostními 
údaji. 
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