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LINIA OLEJÓW DURADRIVETM 
ZABEZPIECZA WYMAGANIA WSZYSTKICH UKŁADÓW  
NAPĘDOWYCH

OLEJE 
DO AUTOMATYCZNCH 
SKRZYŃ BIEGÓW



Nowo rozszerzona linia olejów DURADRIVETM  oznacza doskonałą ochronę 
przed ścieraniem, stabilną kontrolę tarcia oraz odporność antywstrząsową 
przez cały okres użytkowania oleju we wszystkich rekomendowanych typach 
skrzyń biegów.

Portfolio olejów DuraDrive zostało opracowane, żeby spełnić wymagania 

automatycznych skrzyń biegów, jakie występują na całym świecie.

• DuraDrive MV* Synthetic ATF**

• DuraDrive Low Viscosity MV Synthetic ATF

• DuraDrive CVT*** MV Synthetic Transmission Fluid

• DuraDrive DCT**** MV Synthetic Transmission Fluid

* MV = Multi-Vehicle – dla wielu pojazdów

** Automatic Transmission Fluid – olej do automatycznej skrzyni biegów

*** Continuously Variable Transmission – bezstopniowa skrzynia biegów

**** Dual Clutch Transmission – dwusprzęgłowa skrzynia biegów

OLEJE DURADRIVETM TO JEDYNA LINIA  
PRODUKTÓW DO AUTOMATYCZNYCH SKRZYŃ BIEGÓW, 
JAKIEJ POTRZEBUJESZ.

Spełniamy wymagania wszystkich automatycznych 
skrzyń biegów.



WYBIERZ 

RZECZYWISTY POTENCJAŁ 

MULTI-VEHICLE

Rzeczywista oferta multi-vehicle (dla wielu 

pojazdów). Niewykonalne jest utrzymywanie 

magazynu ponad 200 różnych olejów do 

automatycznych skrzyń biegów, żeby spełnić 

wymagania współczesnych samochodów. 

Nasza linia olejów stanowi przełomową ofertę  

w zakresie trwałości dla zastosowań do 

automatycznych skrzyń biegów multi-vehicle.

SZEROKI ZAKRES ZASTOSOWAŃ

DuraDrive MV Synthetic ATF opracowany 

został w celu spełnienia wymagań olejów ATF 

o wyższej lepkości, także dla automatycznych 

skrzyń biegów starszych konstrukcji.

DuraDrive Low Viscosity MV Synthetic ATF 

stworzony został dla automatycznych skrzyń  

biegów specjalnie skonstruowanych dla 

uzyskania oszczędności zużycia paliwa.

Linia olejów DuraDrive obejmuje również 

specjalistyczne płyny dla skrzyni CVT i DCT.

Linia olejów DuraDrive zabezpiecza 

Twoje potrzeby.DOSKONAŁE DOPASOWANIE  

DO NOWOCZESNYCH KONSTRUKCJI

AUTOMATYCZNYCH SKRZYŃ BIEGÓW

Oleje DuraDrive zostały stworzone,  

aby przewyższyć wymagania pełnego zakresu 

automatycznych skrzyń biegów, jakie można 

spotkać we współczesnych pojazdach.

NADZWYCZAJNE OSIĄGI 

OPARTE NA JAKOŚCI / CZYSTOŚCI 

OLEJÓW BAZOWYCH

Oleje bazowe Petro-Canada o czystości 

99,9% zastosowane w produktach DuraDrive 

stworzone zostały w najnowocześniejszym 

procesie hydrokrakingu HT Purity. 

W połączeniu z najlepszym dodatkami uszla-

chetniającymi sprawiają one, że oleje 

DuraDrive zapewniają znakomitą ochronę 

przed ścieraniem części oraz doskonałą pracę 

w niskich temperaturach.

TECHNOLOGIA NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE ZAPEWNIAJĄCA 
DŁUŻSZĄ I LEPSZĄ OCHRONĘ



DURADRIVETM MV
SYNTHETIC ATF

DuraDrive MV Synthetic ATF zapewnia 
właściwości cierne, ochronę przed zu-
życiem oraz właściwości lepkościowe 
wymagane dla większości północno 
amerykańskich, azjatyckich i europej-
skich automatycznych skrzyń biegów. 
Jest specjalnie opracowany, aby za-
pewnić jednakowo płynną zmianę bie-
gów oraz ochronę skrzyni przez cały 
okres użytkowania oleju. Zapewnia on 
wiodącą w przemyśle wytrzymałość 
przeciwwstrząsową (anti-shudder du-
rability - ASD) oraz stabilność właści-
wości ciernych przewyższając osiągi 
wielu oryginalnych płynów OEM.

Zastosowania:

DuraDrive MV Synthetic  

ATF jest odpowiedni do stosowania  

w szerokim zakresie północno  

amerykańskich, azjatyckich  

i europejskich automatycznych skrzyń 

biegów.

• Posiada aprobatę MERCON®  

V (licencja M5080701).

• Przewyższa wymagania JASO 1A.

• Pełna lista aprobat i dopuszczeń 

podana jest w karcie technicznej  

produktu.

MERCON® jest zarejestrowanym znakiem towarowym Ford Motor Company.
DEXRON® jest zarejestrowanym znakiem towarowym General Motors, LLC.



DURADRIVETM MV SYNTHETIC ATF

DOSKONAŁA STABILNOŚĆ TERMICZNA  
I ODPORNOŚĆ NA UTLENIANIE, KTÓRE 
PRAKTYCZNIE ELIMINUJĄ POWSTAWANIE 
OSADÓW, LAKÓW I SZLAMU.

DuraDrive MV Synthetic zapewnia nadzwyczajną ochronę przed  

zużyciem części przez ścieranie, co pokazuje test wytrzymałości  

przekładni Forda

Multi-Vehicle ATF A

godzin godziny godzin

Multi-Vehicle ATF B DuraDrive MV Synthetic ATF
Doskonała ochrona przed zużyciem

37 43 50



DURADRIVETM LOW  
VISCOSITY MV SYNTHETIC 
ATF

DuraDrive Low Viscosity MV Synthetic 
ATF jest syntetyczną formulacją o ni-
skiej lepkości oferującą osiągi praw-
dziwie multi-vehicle (dla wielu pojaz-
dów), doskonałą ochronę przed 
ścieraniem i wyjątkowo długą żywot-
ność. Olej ten posiada aprobaty  
General Motors (DEXRON®-VI) oraz 
Ford (MERCON® LV) dla napełniania 
serwisowego.

Formulacja tego produktu została  

opracowana w celu uzyskania oszczędno-

ści zużycia paliwa poprzez obniżenie 

lepkości oleju przy zapewnieniu właściwo-

ści ciernych, ochrony przed ścieraniem 

oraz właściwości lepkościowych wymaga-

nych przez większość północno amerykań-

skich, azjatyckich i europejskich automa-

tycznych skrzyń biegów.

Zastosowanie:

• DuraDrive Low Viscostiy MV Synthetic 

ATF jest odpowiedni do stosowania  

w szerokim zakresie północno amery-

kańskich, azjatyckich i europejskich 

automatycznych skrzyń biegów.

• Posiada aprobatę MERCON® LV 

(licencja MLV161104)

• Posiada aprobatę DEXRON®-VI  

(licencja J-60185)

• Pełna lista aprobat i dopuszczeń 

podana jest w karcie technicznej 

produktu

MERCON® jest zarejestrowanym znakiem towarowym Ford Motor Company.
DEXRON® jest zarejestrowanym znakiem towarowym General Motors, LLC.



Odporność na utlenianie oleju DuraDrive Low Viscostiy
MV Synthetic ATF w porównaniu do olejów konkurencji*
CEC-L48-00 DKA Test oksydacji (175°C w ciągu 192 h)

Lepkość Brookfielda w -40OC, ASTM D2983,
oleju DuraDrive Low Viscostiy MV Synthetic ATF
w porównaniu do olejów konkurencji

DKA ocenia tendencję oleju do  

degradacji na skutek utleniania.  

DuraDrive Low Viscostiy MV Synthetic 

ATF podgrzewany był do 175°C przez  

192 h i wystawiony na działanie powietrza 

w celu symulowania procesu starzenia 

podczas eksploatacji. 

DuraDrive Low Viscostiy MV Synthetic 

ATF wykazuje lepszą odporność na utle-

nianie w porównaniu do badanych olejów 

ATF konkurencji utrzymującej, że oleje te 

posiadają formalne aprobaty MERCON® 

LV oraz DEXRON®-VI.

* Oleje konkurencji, które mają  
posiadać formalne aprobaty MERCON® LV 
oraz DEXRON®-VI

 Im niższy słupek, tym lepiej

 Im niższy słupek, tym lepiej

Limit specyfikacji DEXRON®-VI

Limit specyfikacji MERCON® LV
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Test ten pokazuje odpowiednią 

płynność oleju podczas  

uruchamiania pojazdu w niskich 

temperaturach, gdy natychmia-

stowa cyrkulacja oleju decyduje 

o łatwiej zmianie biegów.

DuraDrive Low Viscostiy MV  

Synthetic ATF lepiej chroni  

elementy skrzyni biegów  

w ekstremalnie niskich  

temperaturach i z naddatkiem 

spełnia wymaganie specyfikacji 

MERCON® LV, lepkość  

Brookfielda max. 

12.000 cP w -40OC.



DURADRIVETM CVT MV  
SYNTHETIC TRANSMISSION 
FLUID

DuraDrive CVT MV Synthetic jest  
olejem o syntetycznej formulacji, o wy-
sokiej lepkości do bezstopniowych 
skrzyń biegów zapewniającym dosko-
nałą ochronę przed zużyciem (ściera-
niem) części oraz wyjątkową trwałość 
oleju.

Olej ten opracowany został w celu  

spełnienia lepkościowych specyfikacji oraz 

ochrony przed zużyciem większości  

północno amerykańskich i azjatyckich 

bezstopniowych skrzyń biegów. 

Zastosowanie:

Test LVFA (aparatem do badania tarcia przy 

niskich prędkościach) jest testem wytrzy-

małości przeciwwstrząsowej, który mierzy 

czas stabilnej kontroli tarcia w sprzęgłach 

hydrokinetycznych.

DuraDrive CVT MV Synthetic wykazuje 

doskonałe osiągi – znacząco skuteczniejszą 

kontrolę antywstrząsową w porównaniu do 

oryginalnych olejów OEM (producentów 

skrzyń) do CVT.

Olej multi-vehicle do bezstopniowych skrzyń biegów



Wytrzymałość przeciwwstrząsowa, LVFA

Odporność na utlenianie w teście Indiana  
Stirring Oxidation Test (ISOT) 96 h, 150OC

Test LVFA (aparatem do badania 

tarcia przy niskich prędkościach) jest 

testem wytrzymałości przeciwwstrzą-

sowej, który mierzy czas stabilnej 

kontroli tarcia w sprzęgłach hydroki-

netycznych.

DuraDrive CVT MV Synthetic 

wykazuje doskonałe osiągi 

– znacząco skuteczniejszą kontrolę 

antywstrząsową w porównaniu do 

oryginalnych olejów OEM 

(producentów skrzyń) do CVT.

 Im wyższy słupek, tym lepiej

 Im niższy słupek, tym lepiej

Test ISOT jest porównawczym 

testem odporności na utlenianie 

uznawanym przez azjatyckich 

producentów (OEM), w którym 

olej jest podgrzewany  

w obecności pasków miedzia-

nego i stalowego – co symuluje 

rzeczywiste warunki pracy. 

Pomaga on przewidywać okres 

żywotności oleju poprzez pomiar 

wzrostu lepkości, zmiany liczby 

kwasowej, powstających osadów 

i laków.

Mniejszy wzrost lepkości oleju  

w 100OC oznacza wyższą jakość 

oleju. Utlenianie oleju prowadzi 

do powstawania osadów, co ma 

szkodliwy wpływ na żywotność 

skrzyni biegów, a szczególnie na 

system sterowania hydraulicz-

nego.
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DURADRIVE™ DCT MV  
SYNTHETIC TRANSMISSION 
FLUID

DuraDrive DCT MV Synthetic jest  
olejem o syntetycznej formulacji do 
mokrych dwusprzęgłowych skrzyń 
biegów. Olej ten został opracowany  
w celu spełnienia specyficznych wy-
magań eksploatacyjnych tego typu 
skrzyni biegów.

Zoptymalizowana formulacja tego oleju zapew-

nia idealne właściwości cierne, jakich wymagają 

sprzęgła, a jego doskonałe możliwości przeno-

szenia obciążeń i zdolność synchronizacji 

zapewniają ochronę przekładni. Doskonała 

ochrona przekładni przed zużyciem (ścieraniem) 

i korozją, wydłużona trwałość przeciwwstrząso-

wa i niezawodna płynność w niskich temperatu-

rach zapewniają ochronę skrzyni biegów przez 

cały okres użytkowania oleju.

Olej został zaprojektowany przy starannym 

zbilansowaniu lepkości z ochroną przekładni 

przed zużyciem w celu zapewnienia oszczędno-

ści zużycia paliwa w połączeniu z optymalnym 

smarowaniem przekładni, wałków, łożysk 

i synchronizatorów 

Zastosowanie:

DuraDrive DCT MV Synthetic jest odpowiedni 

do większości europejskich, azjatyckich  

i północno amerykańskich mokrych  

wusprzęgłowych skrzyń biegów.

Pełna lista aprobat i dopuszczeń podana jest  

w karcie technicznej produktu.

Olej multi-vehicle do dwusprzęgłowych skrzyń biegów



POZOSTAŁE OLEJE PETRO-CANADA ATF
ATF D3M, wytrzymuje 160.000 km, spełnia wymaganiam.in. Allison TES-389, Mercedes-Benz 236.1, Allison V-730D oraz C-4,  

Caterpillar TO – 2; można go stosować tam, gdzie wymagane są wcześniejsze specyfikacje: DEXRON® -III(H), -III(G), -II(E), -II lub Ford 

MERCON.

DEXRON VI ATF, dwukrotnie wydłużona żywotność w porównaniu do DEXRON III; licencja General Motors (J-60001), spełnia 

GMW16444, odpowiedni do stosowania, gdy wymagana jest specyfikacja Chrysler/Dodge/Jeep Part Number 68043742AA, posiada 

aprobatę MB 234.41; można go stosować tam, gdzie zalecane były oleje DEXRON III.

ATF +4, aprobata FCA US LLC MS-9602, okresy między wymianami 160.000 km.

DuraDrive HD Synthetic Blend ATF, posiada aprobaty dla wydłużonych przebiegów w zastosowaniach heavy duty Voith i ZF,  

odpowiedni do stosowania w przekładniach Allison; jak określają wytyczne OEM 80.000 km w trudnych warunkach, 160.000 km w zwy-

kłych warunkach pracy.

DuraDrive HD Long Drain ATF, olej syntetyczny, formulacja posiada aprobatę dla maksymalnych przebiegów przekładni Voith jak 

określają wytyczne OEM 120.000 km w trudnych warunkach, do 180.000 km w zwykłych warunkach pracy.

TABELA WŁAŚCIOWOŚCI OLEJÓW

FZG zużycie typu „scuffing”*
(A10/16.6R/90)

Ten test porównawczy pomaga  

w określeniu zdolności oleju do  

zapewnienia ochrony przekładni przez 

zużyciem typu „scuffing” w gorących 

punktach styku i pod zwiększonym 

obciążeniem zestawów kół zębatych. 

W związku z tym, im wyższe jest  

obciążenie powodujące mniejsze 

zużycie (scuffing), tym większa  

zdolność oleju do zapewnienia  

ochrony przekładni.

 Im wyższy słupek, tym lepiej
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Właściwośći ASTM Duradrive MV 
Synth

Duradrive LV 
MV Synth

Duradrive CVT 
MV Synth

Duradrive CVT 
MV Synth

Duradrive HD  
Synth Blend 

ATF

Duradrive HD  
Long Drain 

Synth
ATF D3M Dexron VI ATF ATF +4

Gęstość kg/l 
@ 15°C D4052 0,852 0,844 0,846 0,855 0,854 0,841 0,855 0,846 0,848

Barwa wizualnie czerwona czerwona zielona bursztynowa czerwona czerwona czerwona czerwona czerwona

Temp.  
zapłonu °C D92 206 218 217 165 189 243 185 206 198

Temp.  
płynięcia °C D5950 -54 -51 -51 -51 -45 -45 -51 -54 -51

Lepkość
cSt @ 40°C
cSt @ 100°C D445

36,1
7,4

29,2
5,9

35,9
7,2

34,5
6,9

34
7,8

38
7,2

34
7,7

29,8
6,0

33,2
7,5

Wskaźnik 
lepkości D2270 178 153 172 168 208 154 210 151 204

Lepkość
Brook-fielda 
cP @ -40°C

D2983 11.538 8.773 11.200 12.440 9.700 14.800 12.100,
1.140 @ -20°C

12.030,
1.053 @ -20°C

8.380,  
2.050 @ -29°C




