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AUTO TRANSMISSION 
DX-III 

AUTO TRANSMISSION DX-III là dầu hộp số tự động đa năng, được sản xuất từ dầu gốc 

tinh chế chất lượng cao và phụ gia tiên tiến để đáp ứng được yêu cầu kĩ thuật các tiêu 

chuẩn hàng đầu thế gới của các hãng sản xuất như Ford, Caterpillar, Volvo, Allison và đặt 

biệt là GM Dexron III. 

TÍNH NĂNG VÀ ƯU ĐIỂM: 

- Duy trì ma sát tối ưu cho hệ thống truyền động. 

- Chống mài mòn hiệu quả, bảo vệ thiết bị, tăng tuổi thọ thiết bị. 

- Khả năng chống oxy hóa tốt, hạn chế cặn bẩn, đảm bảo hệ thống luôn sạch sẽ. 

- Độ linh động cao ở nhiệt độ thấp, vận hành ổn định. 

- Ổn định trượt cắt tốt, tuổi thọ dầu cao, kéo dài chu kì sử dụng, tiết kiệm chi phí. 

TIÊU CHUẨN ĐÁP ỨNG: 

- GM Dexron IIIH 

- Ford Mercon 

- Ford XL-12 

- Allison TES-389B 

- Allison C-4 

- Caterpillar TO-2 

- JASO 1-A 

- VOITH H55.6335.XX 

- Volvo 97340 

- Volvo 97335 

- Volvo 97235 

- ZF TE-ML 05L 

- ZF TE-ML 09 S 

- ZF TE-ML 21L 

THÔNG SỐ KĨ THUẬT: 

Thông số ASTM Giới hạn 

Độ nhớt động học ở 40oC (cSt) D445 30.0 – 37.0 

Chỉ số độ nhớt D2270 Min 150 

Nhiệt độ chớp cháy cốc hở (oC) D92 Min 180 

Độ tạo bọt (ml) D892 Max 50/0 

Ăn mòn tấm đồng (100oC/3h). D130 Loại 1 

ỨNG DỤNG: 

- AUTO TRANSMISSION DX-III được khuyến cáo sử dụng cho hộp số tự động trên 

các phương tiện cơ giới hiện đại như ôtô, xe khách, xe bán tải,…. yêu cầu dầu bôi 

trơn đạt tiêu chuẩn GM Dexron III, Ford Mercon, Allison C-4,… 

- AUTO TRANSMISSION DX-III còn có thể được sử dụng cho hệ thống trợ lực tay lái 

thủy lực của các phương tiện cơ giới. 

THÔNG TIN CẢNH BÁO: 

- Bảo quản nơi khô ráo, tránh xa nguồn nhiệt. 

- Tránh xa tầm tay trẻ em. Không được uống. 

AN TOÀN MÔI TRƯỜNG: 

- Thu gom và tập trung dầu đã qua sử dụng đúng nơi quy định. 

- Tuyệt đối không thải ra mặt đất, các nguồn nước, cống rãnh, … 


