
 

 

         
 
 

Mobil ATF 3309 
Olej pro automatickou p řevodovku 
 
Popis produktu 

Mobil ATF 3309 je mimořádně výkonný olej, který splňuje specifikace originálních výrobců zařízení pro 
určité typy automatických převodovek s omezeným prokluzem. Mobil ATF 3309 je doporučen pro 
převodovky výrobce Aisin-Warner, vyžadující kapalinu schválenou podle typů T-IV, JWS 3309, 
GM9986195  VW/Audi G-055-025-A2. Tyto převodovky Aisin-Warner se používají ve vozidlech, jako 
jsou například Toyota, Lexus, Audi, Ford, Volvo, Volkswagen, Saab, Porsche a Mitsubishi. 
 
Vlastnosti a výhody 

Unikátní formulace převodového oleje Mobil ATF 3309 zajišťuje dokonalé mazání automatických 
převodovek Aisin-Warner. Tyto vynikající vlastnosti představují významné provozní výhody, z nichž 
uvádíme: 
 
• Vynikající mazací vlastnosti zajišťující tichý chod a hladké řazení u schválených převodovek 
• optimální třecí vlastnosti pro hladký a účinný přenos hnací síly za všech běžných teplotních rozsahů 
• snižuje chvění převodovky a umožňuje dokonalou ovladatelnost vozidla 
• Prodlužuje životnost převodovky díky vynikající kontrole opotřebení 
• Dlouhá životnost kapaliny díky excelentní oxidační stabilitě 
• Vynikající viskozitní stabilita (vysoký viskozitní index) a viskozitní vlastnosti za nízkých i vysokých 
teplot 
• Odolnost proti pěnění 
• Vynikající ochrana proti korozi 
• Kompatibilita s těsněními ze syntetické pryže 
 
Použití 

Mobil ATF 3309 se doporučuje pro převodovky výrobce Aisin-Warner, vyžadující kapaliny schválené 
podle norem JWS 3309 nebo GM 9986195. Dále je doporučen v aplikacích vyžadujících kapalinu 
splňující normy Toyota T-IV, T4,T-III nebo T3. Vždy zkontrolujte návod k použití vozidla, kde jsou 
přesně specifikovány požadavky na použitou kapalinu. 

 
Specifikace a schválení 
 
MOBIL ATF 3309 spl ňuje následující specifikace/schválení 
Výrobce  model    specifikace 
Audi     TT, A3    G-055-025-A2 
Ford     500 Montego   WSS-M2C924-A 
Lexus     většina modelů   JWS 3309/Type T-IV 
Mitsubishi   FE    2005 a novější vozidla 
Porsche   Cayenne S, Cayenne Turbo JWS 3309/Type T-IV 
Saab     9.3, 9.5    všechny 5rychlostní automaty 
Toyota    většina modelů   JWS 3309/Type T-IV 
Volkswagen   Tuareg, Beetle, Cabrio  G-055-025-A2 
Volvo   S80,S70,C70,V70,S60,XC90 JWS 3309 
   S40,V50    všechny 5rychlostní automaty 
 
 !  Zkontrolujte u vašeho prodejce nebo podle návodu  k použití !  
         

 
 



 

 

 
 
Charakteristické vlastnosti 
 

MOBIL ATF 3309 
Viskozita 
cSt při 100 °C     7.2 
cSt při 40 °C     35 
cP při -40 °C        14,000 
Index viskozity     180 
Bod vzplanutí, °C    ›185 
Bod tuhnutí, °C     ‹ -45 
Hustota      0.8540 
Barva     Červená 
 
Zdraví a bezpe čnost 
 
Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky 
na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená 
v bezpečnostním listu (BL). BL je k dispozici na požádání u vašeho dodavatele nebo na internetu. 
Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Upotřebený olej a obal likvidujte 
předepsaným způsobem.  
 
Logo Mobil, symbol Pegasus a značka Mobil ATF jsou obchodními značkami společnosti ExxonMobil 
Corporation, nebo některé z jejich poboček. 
 
 

 
 


