
 
 

 

 

 

FLUIDE XLD FE 
 

Lubrificante para caixas de transmissão automática com intervalo de 
troca estendido 

 
 

DADOS CHAVES 

 

ÓLEO de transmissão automática 

com especificação GM DEXRON® - IIIH 

 

HOMOLOGAÇÃO FABRICANTES 
 
✓ ZF TE-ML 14A/14B/16L/17C/20B 
✓ ALLISON C4  n° C4-32802009 
✓ MAN 339 type V2 & Z2 
✓ VOLVO 97341 (AT 101) 
✓ VOITH  H55.6336 
✓ MB-Approval 236.6 
 
ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES 
✓ ALLISON TES 295/TES 389 
✓ MB-Approval 236.91 
✓ BMW grupo 24 - 3.0 
✓ LT 71141 (Câmbios AL4 e AT8 PSA) 
✓ ZF 14C, 02F, 11B, MAN 339 Z-3 
✓ DEXRON®- IIIH 
✓ MERCON V ®  
 
  

 

APLICAÇÕES 
 

 

Nova geração de fluidos de transmissão automática com óleo sintético de tecnologia avançada, permitindo longos 
intervalos de troca e altíssima performance requeridas pelas mais modernas caixas de transmissão, mesmo nas situações 
de uso intenso. 

É particularmente recomendado para transmissões de caminhões, ônibus e máquinas de construção fabricados pela 
VOITH, ALLISON e ZF.  

Recomendável para todos os usos que requerem óleos com o nível de perfoamance ALLISON TES 295 e FA 14C  

Pode ser usado em: 

- Frota de montadoras asiáticas que exigem forte durabilidade anti vibração, incluindo: Nissan (Matic D, J, K), Mazda 
(M-III, M-V), Honda (Z-1), Toyota (T-IV, JWS3309), Hyundai, Kia, Mitsubishi (SP-II / SP-III) 

 - Lubrificação de peças de usada em máquinas de Obras Públicas e/ou Mineração 

 -Direções hidráulicas que exijam as especificações acima citadas 
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BENEFÍCIOS PARA O CLIENTE  
 

 
• Excelente resistência a oxidação e estabilidade térmica, resultando na diminuição da acumulação de depósitos e 

da acidez que danificam as peças, ampliando seu tempo de vida. 

• Alto índice de viscosidade associado a uma excelente estabilidade em serviço, mesmo nas condições mais 

severas, garantindo lubrificação adequada a todo o momento. 

• Aditivação anti espuma  garantindo perfeita lubrificação e eficiência hidráulica.  

• Proteção aprimorada contra desgaste das peças  comparada com tecnologias ATF anteriores, permitindo uma 

troca de marcha suave e proteção das peças meso após uso pesado e contínuo. 

• Promove economia de combustível 

• Excelente compatibilidade com as peças de transmissão, prevenindo vazamento de óleo. 

 

 

CARACTERISTICAS* 

 
Teste 

 
Unidade 

 
Método 

 
       Resultado 

Densidade a 15°C kg/m
3
 ASTM D 1298            850.4 

Viscosidade a 40°C mm
2
/s ASTM D445             33.93 

Viscosidade a 100°C mm
2
/s ASTM D445                 7.1 

Índice de Viscosidade - ASTM D2270                183 

            Ponto de Fulgor Cleveland, 
VAC 

°C ASTM D92 212 

Ponto de Fluidez °C ASTM D97 -51 

*  As características típicas são fornecidas a título indicativo 
 
 
 

RECOMENDAÇÕES DE USO 
 

 

Antes de utilizar o produto, o Manual de Manutenção do veículo deverá ser verificado: trocas de óleo devem ser realizadas 
de acordo com as recomendações do fabricante. 

O produto não deve ser armazenado em temperaturas superiores a 60 °C. Deve ser mantido longe da luz solar, intensas 
variações de temperatura e frios extremos. 

Se possível, a embalagem não deve ser exposta ao relento. Caso contrário, os tambores devem ser colocados na horizontal, 
a fim de evitar qualquer contaminação com água e que o rótulo seja danificado. 

 

 
SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE 

 
Com base nas informações toxicológicas disponíveis, este produto não deve causar efeitos adversos à saúde, desde que 
seja utilizado para os fins a que se destinam e de acordo com as recomendações estabelecidas na FISPQ (Ficha Industrial 
de Segurança de Produtos Químicos). Isto pode ser obtido através do seu revendedor local e está disponível para consulta 
no site www.totalbr.com.br . 

 
Este produto não deve ser utilizado para outro uso diferente do qual foi concebido. 

 
Ao descartar o produto após o uso, por favor, proteger o ambiente e cumprir com as legislações locais. 
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