
 
 

“SENSOMATIC” 
 

  

MIDLAND „SENSOMATIC“ e напълно синтетичен, нисковискозитетен ATF 

(масло за автоматични предавателни системи) от най-новата генерация и 

отговаря на последните изисквания на многобройни глобални производители 

на автомобили и автоматични скоростни кутии. За производството на този 

продукт се използват само най-качествените съвременни синтетични базови 

масла, както и най-добрите, съобразени с околната среда, изпитани адитиви. 

Продуктът се отличава със своите отлични термична стабилност и качества 

при ниски температури.   

 

КАЧЕСТВА И ПРЕДИМСТВА 

 

 отлична температурна и оксидантна стабилност 

 предпазва от образуване на наслагвания 

 меко и бързо превключване на предавките при всякакви температури и 

натоварване 

 запазва качествата си при ниски температури 

 без пянообразуване благодарение на най-нови технологии 

 използване на хлори и свободни от тежки метали адитиви 

 отлична поносимост на уплътненията    

  

 

 



СПЕЦИФИКАЦИИ 

  
Aisin Warner AW-1 •  Fiat 9.55550-AV2, AV3, AV5, AV6 •  Ford Mercon LV (M2C938-A), 

Mercon SP, Mercon ULV (M2C949-A) • GM DEXRON HP, ULV, VI • Honda ATF DW-1, 

Type 3.0, Type 3.1, Z-1 • Honda DPSF, DPSF-II •  JASO 1A, 1A-LV • Mazda ATF-FZ • MB 

236.12, 236.14, 236.15, 236.17, 236.41 • MM MA1, SP-IV, SP-IV M, SP-IV RR • Nissan 

Matic G, Matic J, Matic P, Matic S • Toyota WS (JWS 3324/NWS 9638) • VW G 052 533, G 

055 005, G 055 162, G 055 540, G 060 162 

 

ВЪЗМОЖНИ ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

При автоматични скоростни кутии, където е предписан ATF въз основа на 

норми и спецификации. Освен това този продукт изпълнява изискванията на 

производителите на автомобили и автоматични скоростни кутии, където е 

предписан Shell ATF M-1375.4 или ZF Lifeguardfluid 6. 

 

ВАЖНО: MIDLAND „SENSOMATIC“ не се препоръчва за CVT 

(безстепенни скоростни кутии)! 

 

АНАЛИТИЧНИ ДАННИ 

Цвят Червен 

Вискозитет mPa.s @ -40°C                                              <10‘000 

Вискозитет cSt @40°C                                                     26  

Вискозитет cSt @100°C                                                   5.7  

Вискозитетен индекс                                                        170  

Температура на течливост °C                                        -46 

Пламна температура °C                                                  180  

Плътност  кг/ лт                                                               0.845  

 

ОПАКОВКИ 

 

  
 

Бутилка 1л. /кашон 12 х 1 литър/ 

Варел  50 кг. /59 литра/ 

Варел 175 кг. /207 литра/ 

 

ОСОБЕНИ УКАЗАНИЯ 



Заплаха за водата и почвата. Да се предпазва от допир с очите и кожата. Да се 

изхвърля като специален отпадък. Използвано масло води до заболяване на 

кожата. 


