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LUKOIL ATF SYNTH M14 
 

Syntetická, červeně zbarvená kapalina pro přenos sil 
 

SCHVÁLENÍ 

MB-Approval 236.14 

SPLŇUJE 

MB 236.10/ 236.11/ 236.12 
ZF TE-ML 11A/ 11B 

 

POPIS PRODUKTU 
LUKOIL ATF SYNTH M14 je moderní syntetická 

červeně zbarvená kapalina, která poskytuje konstantní 

přesné řazení při dlouhých výměnných intervalech oleje, 

pro použití v automatických převodovkách osobních 

vozidel a vozidel SUV MERCEDES BENZ. 

 
Extrémně vysoký viskozitní index tohoto univerzálně 

použitelného speciálního oleje zaručuje vynikající 

viskozitně-teplotní chování a dovoluje použití nad 

rozsah extrémních teplot. 

 

LUKOIL ATF SYNTH M14 se vyznačuje vynikajícím 

chováním vůči stárnutí a pěnivosti, excelentní tekutostí 

za hlubokých teplot a spolehlivě chrání před 

opotřebením a korozí. 

 

Kromě toho se LUKOIL ATF SYNTH M14 vyznačuje 

vysokým potenciálem úspory paliva a zajišťuje 

konstantní přesné řazení při dlouhých výměnných 

intervalech oleje. 

 

 

 POUŽITÍ 
LUKOIL ATF SYNTH M14 je speciálně vyvinut pro 

použití v sedmistupňových automatických převodovkách 

(NAG 2, typ 722.9) ve vozech MERCEDES-BENZ .  

 

LUKOIL ATF SYNTH M14 je dále použitelný pro všechny 

pětistupňové automatické převodovky (typ 722.6) a je 

mimořádně účinný ve starších převodovkách s polevujícím 

účinkem řazení. 

TYPICKÁ DATA 

VLASTNOST Jednotka 
Zkušební 

metoda 
LUKOIL ATF SYNTH M14 

Hustota při 15 °С kg/m3 DIN 51575 850 

Bod vzplanutí °C ISO 2592 200 

Kin. viskozita při -40°C mm²/s DIN 51562/T1 8 500 

Kin. viskozita při 40 °С mm²/s DIN 51562/T1 26,9 

Kin. viskozita při 100 °С mm²/s DIN 51562/T1 6,5 

Viskozitní index --- DIN ISO 2909 210 

Bod tuhnutí °C DIN ISO 3016 <-51 

 
Informace uvedené v typických datech nepředstavují specifikaci, ale vycházejí ze současné produkce a mohou se měnit v rámci povolených 
odchylek výrobních parametrů. Právo na změny je vyhrazeno OOO "LLK-International". 
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