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ELFMATIC IIIG 

            Uma marca  
 
 
 

Fluido para transmissões automáticas e direções hidráulicas de veículos 
pesados e de passeio 

 
 

NÍVEIS DE PERFOMANCE 

 
• Atende aos requerimentos: 

 
GM DEXRON® III-G  
GM DEXRON® III-H  
FORD MERCON® 

 
• Adequado para as aplicações: 

 
ZF TE-ML 14A  
ALLISON C4 
 

 

• ELFMATIC IIIG é um fluido para transmissão automática que possui nível de desempenho GM Dexron® III-G/H e Ford Mercon®.  
 

• Lubrificante formulado com óleos básicos Premium e aditivos cuidadosamente selecionados para que atenda a demanda desafiadora 
de um ambiente de uma transmissão automática. ELFMATIC IIIG é um fluido bem balanceado para aplicação em veículos da linha 
pesada e leve que sejam equipados com transmissões automáticas. Sua gama de aditivos inclui modificadores de fricção, detergente 
dispersante, inibidores de oxidação, melhoradores de índice de viscosidade, inibidores de corrosão e agentes antiespumantes.  

 
• ELFMATIC IIIG é um fluido de alto desempenho que atendente as exigências das montadoras General Motors e Ford.  

 
• Intervalo de troca padrão: Mantém sua eficiência durante todo o período de utilização recomendado pelo fabricante. 

 
• Alta capacidade de controle do atrito: Permite mudanças de marcha suaves para garantir longa duração da 

transmissão.  
 

• Alta estabilidade a oxidação: Mantém suas propriedades mesmo sob condições severas de utilização graças ao seu pacote 

de aditivos que inclui antioxidantes e agentes detergentes. 
 

• Alta fluidez em baixas temperaturas: Ajuda a aprimorar a partida e rápida e garante lubrificação em baixas temperaturas. 
 

• Alta compatibilidade: Previne os vazamentos.  

 

         CARACTERÍSTICAS 

 
ELFMATIC IIIG  Método Valor 

Densidade a 15°C kg/m
3
 ASTM D4052 849,8 

Viscosidade Cinemática  a 100°C 

Viscosidade Cinemática a 40°C 

mm
2
/s 

mm
2
/s 

ASTM D445 

ASTM D445 

7,296 

33,73 
Viscosidade Brookfield a -40 °C cP ASTM D5293 9548 
Cor - Visual Vermelho 
Índice de viscosidade - ASTM D2270 190 
Ponto de Fulgor °C ASTM D92 208 
Ponto de Fluidez °C ASTM D97 -51 

* As características típicas são fornecidas a título indicativo 

. 
 


