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ZENQ ATF T3 

Mô tả 

ZENQ ATF T3 là dầu hộp số tự động hiệu suất cao 

đáp ứng đầy đủ các yêu cầu nhiều hãng ô tô Bắc 

Mỹ, Châu Á.  ZENQ ATF T3 được phát triển từ công 

nghệ Tri Syn Tech cung cấp hiệu năng tin cậy gồm 

vận hành êm ái, chống lại mọi sự thay đổi từ thời tiết 

và bảo vệ tất cả các chi tiết của hệ thống truyền 

động. Sử dụng ZENQ ATF T3 giúp tăng tuổi thọ hộp 

số và một trạng thái lái xe êm ái nhất.  
Ứng dụng 

ZENQ ATF T3 được sử dụng trên hệ thống hộp số tự động của xe ô tô du lịch, xe nâng… 

và hệ thống trợ lực tay lái yêu cầu dầu đạt tiêu chuẩn Dexron–III (H), Allison C–4, Ford 

Mercon V. Sản phẩm cũng được sử dụng trong một số hệ thống thủy lực yêu cầu tiêu 

chuẩn tương tự và cấp độ nhớt ISO 32. 

Thông số kỹ thuật 

 Đơn vị ATF T3 

Màu sắc - Màu đỏ 

Tỷ trọng ở 15oC g/mL 0,860 

Độ nhớt ở 100oC cSt 7,03 

Độ nhớt ở 40oC cSt 33,36 

Độ nhớt động lực ở -20oC cP 6431 

Chỉ số độ nhớt - 180 

Điểm chảy oC -45 

Điểm chớp cháy COC oC 201 

Lợi ích sản phẩm 

Ổn định nhiệt & oxy hóa, kiểm soát bọt tuyệt vời cho hiệu suất truyền động ổn định và lâu 

dài, giảm tổn thất dầu trong suốt quá trình hoạt động. Phụ gia biến tính ma sát cải thiệu 

hiệu quả truyền động. Màng dầu bền vững và chống mài mòn tăng tuổi thọ hộp số.  

Chứng nhận & chấp nhận 

ZENQ ATF T3 đạt hoặc vượt quá tiêu chuẩn: General Motors Dexron III (H), Ford Mercon 

V, Allison C-4. 
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