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Bem precioso
ATF (AUTOMATIC TRANSMISSON FLUID)

O mito de que existem veícu-
los que não precisam de ter 
manutenção da transmissão 
automática praticamente já 
não existe. Nenhuma caixa 

automática consegue operar em condi-
ções ideais de utilização mais de 120.000 
quilómetros, mas muitos especialistas 
aconselham que aos 80.000 quilóme-
tros o ATF seja substituído. Esta lógica 
é válida tanto para as caixas automáticas 
montadas em veículos com mais idade, 
como para as mais modernas.
A evolução tecnológica das caixas automá-

ticas, com as modernas DSG, S-Tronic, 
DKG, EDC, PDK, DCT, RED, EVT, 
CVT, entre outras, funcionam em condi-
ções de operação muito exigentes e, sen-
do muito dispendiosas, exigem ainda um 
maior cuidado na manutenção... regular.
Com a crescente eletrificação do automó-
vel as transmissões automáticas vão assu-
mir ainda mais relevo, existindo mesmo 
algumas construtores que assumem que 
muito em breve já não irão montar nos 
seus automóveis caixas manuais.
Segundo a Wolf, em Portugal o “car park” 
segue a tendência europeia com um to-

O aumento do número de veículos automóvel em circulação 
equipados com transmissão automática criou novas 
oportunidades ao nível dos fluídos de transmissão, mas 
conhecidos por ATF´s. A oferta já é muito grande
TEXTO PAULO HOMEM
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QUESTÕES
1 – Qual a abrangência de gama que disponibilizam ao mer-
cado ao nível dos fluidos de transmissões automáticas ATF?

2 - Qual dos produtos é o que mais se destaca (qual o mais 
vendido ou qual a mais recente novidade)?

3 - Os vossos ATF cumprem as especificações ou têm apro-
vações dos fabricantes auto?

WOLF
Salvador Llombart, Country Manager
www.wolflubes.com/PT_PT/

1 A Wolf Lubricants oferece uma gama di-
versificada de ATFs que não só fornecem 
uma ampla cobertura dos diferentes siste-

mas de transmissão (transmissões automáticas 
escalonadas, transmissão variável contínua 
(CVT) e transmissão de dupla embreagem 
(DCT)), mas também atendem às especifi-
cações mais exigentes dos fabricantes. 

2/3 Como prova do compromisso 
da Wolf com a inovação, dois 
dos produtos mais modernos 

são WOLF OFFICIALTECH ATF LIFE 
PROTECT 6 e WOLF OFFICIALTECH 
ATF LIFE PROTECT 8. A linha de lubri-
ficantes totalmente sintéticos ATF LIFE 
PROTECT é baseada em óleos base cuida-
dosamente selecionados e de alta qualidade. 
Eles contêm aditivos premium recentemente 
desenvolvidos que permitem uma operação 
sem problemas e mudanças de velocida-
de suaves. O ATF LIFE PROTECT 6 
destina-se principalmente às transmissões 
automáticas ZF-6, que equipam BMW, 
Jaguar e Land Rover. Outros OEMs irão 
recomendar este tipo de fluido para carros 
específicos, como o Audi Quattro. 

O ATF LIFE PROTECT 8 foi desenvol-
vido especificamente para as transmissões 
automáticas ZF de 8 e 9 velocidades, 
instaladas em veículos da VW, BMW, 
Jaguar, Land Rover, Jeep e do Grupo 
Fiat. Esta gama oferece uma cobertura de 
até 85% para os parques circulantes de 
BMW, Jaguar e Land Rover em Portugal.
O versátil WOLF VITALTECH MULTI 
VEHICLE ATF é um dos produtos mais 
vendidos da gama. Ele pode ser usado 
nas últimas gerações de transmissões au-
tomáticas e conversores de torque para 
a maioria dos carros de passeio, veículos 
off-road e SUVs. Este é um lubrificante 
totalmente sintético que atende aos requi-
sitos da maioria dos fabricantes america-
nos, japoneses e europeus. Este produto 
por si só oferece uma cobertura de 23% 
do total do parque circulante em Portugal 
equipados com transmissão automático.
Destaque ainda para a ferramenta de reco-
mendação de produtos e o aplicativo móvel 
“Wolf Lubricants Finder” da Wolf permi-
tem que os clientes encontrem o fluido de 
transmissão automática certo. O sistema irá 
comparar as especificações que o carro exige 
com as especificações do produto Wolf possi-
bilitando sempre o uso do lubrificante certo. 

FUCHS
Filipe Peralta, Gestor de Produto 
Automotive
www.fuchs.com/pt

1 A nossa gama de produtos da Linha 
TITAN ATF, como se intitulam os 
produtos para transmissões automáticas 

da FUCHS, é muito abrangente e cobre 

tal de 46% dos veículos com transmissão 
automática. 
Quer isto tudo dizer que os ATF´s são 
uma boa oportunidade de negócio para 
as oficinas agora e no futuro, sendo uma 
forma das oficinas gerarem mais serviço e 
mais confiança nos seus clientes.
Neste trabalho, o objetivo é dar-lhe a co-
nhecer o que existe em protugal em termos 
de oferta ao nível dos ATF´s, bem como 
o que está para chegar. Brevemente, de-
senvolveremos outros temas relacionados 
com as caixas automáticas e a manutenção 
das mesmas. 
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praticamente todas as necessidades do merca-
do nacional, desde os veículos mais antigos até 
aos mais modernos, para os quais cumprimos 
sempre as mais recentes especificações ou 
aprovações dos OEM, pois participamos 
no desenvolvimento de muitos dos novos 
lançamentos de transmissões automáticas.

2  Podemos mencionar vários produtos, 
mas vou optar por 3.
O TITAN ATF 4000 que é o produto 

mais vendido e que tem bastantes aprovações 
que permitem que este produto seja utilizado 
em diversas transmissões automáticas dos 
veículos ligeiros, comerciais ligeiros ou mesmo 
veículos pesados que circulam em Portugal.
Um dos mais recentes lançamentos – o 
TITAN ATF 6400 – que abrange aplica-
ções em transmissões automáticas de veículos 
Europeus, Americanos e Asiáticos, cumpre a 
especificação JASO M315 TYPE 1A-LV e 
tem as aprovações DEXRON VI e FORD 
MERCON LV.
Também lançamos recentemente o TITAN 
ATF 9134 FE, com a aprovação MB-
APPROVAL 236.17 para transmissões au-
tomáticas de 9 velocidades da Mercedes-Benz 
da série 725.0 (9G-Tronic ou NAG III).

3 A FUCHS separa Especificações, 
Aprovações e Recomendações no per-
fil de performance dos seus produtos. 

Assim, os clientes têm informação clara e 
muito transparente se o produto cumpre 
uma especificação, se o produto tem uma 
determinada aprovação ou, então, se é um 
produto que, de acordo com a nossa expe-
riência, é recomendado para aplicar de acordo 
com uma determinada norma.
Conforme já mencionado na questão ante-
rior, sim, temos produtos com várias apro-
vações e que cumprem especificações desde 
as mais antigas até às mais recentes.
Sendo um parceiro preferencial dos principais 
fabricantes OEM, participamos ativamente 
no desenvolvimento das transmissões auto-
máticas e desenvolvemos produtos específicos 
para as mais recentes exigências, o que nos 
garante que os nossos produtos cumprem 
todos os requisitos técnicos e podem ser 
utilizados, com total confiança, no mercado 
aftermarket.

OLIPES
Fernando Díaz Pernas, Codirector Geral
www.olipes.com

1 Abrangendo todas as necessidades da 
oficina, a OLIPES fabrica a linha de 
produtos Maxifluid ATF para todo o 

tipo de transmissões automáticas (ATF).
Na gama de produtos Maxifluid para 
transmissões automáticas podemos en-
contrar os clássicos DX-II e DX-III, 
cumprindo com os níveis de qualidade 
DEXRON de General Motors, para 
caixas de mudanças até 5 velocidades 
e o novo Maxifluid DX VI WS para as 
caixas mais modernas até 9 velocidades. 
Também produtos específicos como os 
Maxifluid ATF DSG para transmis-
sões de dupla embraiagem e Maxifluid 
ATF CVT para transmissões variáveis 
contínuas.
Devemos destacar o Maxifluid ATF 3309 
“fully synthetic”, um fluido “long life” 
multifuncional para caixas de conversor 
até 5 velocidades e pode ser utlizado 
em substituição dos óleos de transmis-
são sintéticos de viscosidade SAE 75W, 
80W, 75W80 e 75W85, como é o caso 
das caixas montadas pela Opel (GM).
Todos os produtos para transmissões 
OLIPES são fabricados com aditivos 
desenhados para evitar o desgaste pre-
maturo provocado pelos arranques a frio, 
melhorando ainda o conforto da marcha. 
Do mesmo modo, são compatíveis com 
os vedantes e e elastómeros usados pe-
los principais fabricantes do mercado, 
evitando fugas de óleo que podem por 
em risco o perfeito funcionamento da 
caixa de mudanças.

2  O produto destacado é o Maxifluid 
ATF DX-VI com formulação 
World Standard (WS), pelo amplo 

alcance de especificações superadas e a 
grande qualidade de modelos de veículos 
lançados recentemente no mercado que 
recomendam este produto.
Este fluido lubrificante de tecnologia 
fully synthetic e carácter multifuncio-
nal está especialmente concebido para 
satisfazer as exigências de lubrificação de 
praticamente todas as caixas de mudanças 
automáticas europeias e americanas de 
6 a 9 velocidades, que requerem fluidos 
sintéticos que cumpram as especifica-
ções de poupança de combustível (Fuel 
Economy) exigidas pelos fabricantes.

3 Na OLIPES fabricamos fluidos 
de transmissões com aprovações 
de fabricantes de primeiros equi-

pamentos (OEMs), como ZF, para os 
veículos em garantia que realizam as 
suas revisões tanto em concessionários 
como em oficinas multimarca e produtos 
“Suitable for Use” para os veículos fora 
do período de garantia, oferecendo assim 
uma excelente relação qualidade-preço 
para o profissional da oficina e sempre 
com a máxima qualidade e segurança 
para o cliente.
Um claro exemplo de produto de alta 
qualidade e tecnologia Fully Sinthetic 
é o  Maxifluid ATF 3309, que supera as 
especificações e níveis de qualidade do 
principal fabricante de caixas de veloci-
dades mundial como é a ZF para trans-
missões automáticas até 5 velocidades ZF 
LifeGuardFluid-5, entre as mais de 20 
especificações de fabricantes que satis-
fazem este fluido, que não é por acaso, é 
o mais solicitado pelos profissionais das 
oficinas multimarca e das casas de peças.

CEPSA
João Madeira, Automóvel
pt.cepsa.com/pt/distribuidor/lubrifi-
cantes

1 Os produtos comercializados pela 
Cepsa abrangem o mercado dos veí-
culos ligeiros, pesados e maquinaria 

de obra pública, para aplicação em cai-
xas automáticas bem como em sistemas 
hidrostáticos, direções assistidas e servo 
transmissões.
No portfólio dos fluidos da gama de 
Transmissões automáticas constam lubri-
ficantes para aplicação nos diferentes tipos 
de caixas automáticas: AT, CVT e DCT.  

Parte dos grandes 
fabricantes, a 
partir de 2023 
deixarão de fabricar 
automóveis 
com caixa de 
velocidades manual 
FERRAN CARRERAS, MOTUL

Ainda que o parque 
automóvel nacional 
esteja envelhecido, 
espera-se que, nos 
próximos anos, o 
crescimento do parque 
circulante com caixa 
automática cresça 
exponencialmente
CLÁUDIO DELICADO, LIQUI MOLY
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2 O produto que mais se destaca é o Cepsa 
ATF 3000 S, um lubrificante sintético 
para períodos de muda mais alargados. 

É um lubrificante em que a sua cuidada for-
mulação de óleo base sintético e uma aditiva-
ção especifica conferem-lhe características de 
limpeza, proteção e um excelente comporta-
mento a altas e baixas temperaturas. Apresenta 
excelentes resultados em campo, sendo muito 
recomendado nas caixas automáticas dos veí-
culos ligeiros, pesados, frotas de autocarros ou 
de Obras públicas, principalmente em frotas 
profissionais que funcionam sob condições 
severas de utilização.
O Cepsa ATF 3000 S é recomendado e apro-
vado pelas fabricantes dos motores que equi-
pam caixas ZF, Voith, bem como em caixas 
MAN, MERCEDES e VOLVO.  

3 Os nossos lubrificantes são formulados 
com óleos base de elevada qualidade e 
aditivos criteriosamente selecionados 

para irem de encontro aos requisitos e ca-
raterísticas físico químicas requeridas pelos 
fabricantes Auto. Assim para além de cumprir 
os diversos níveis de qualidade, possuem 
também as homologações dos principais fa-
bricantes de caixas automáticas: ZF e Voith, 
como também dos fabricantes auto: MAN, 
MB Daimler, Volvo entre outros.

AB LUBS
Pedro Mascarenhas, Marketing
www.ablubs.pt

1 A nossa gama de produtos ATF conta 
com os seguintes produtos: 
- Duas referencias em Dexron II. AB;

- Um referência Dexron III com base 
sintética;
- Um fluido DCT e outro DCT (transmis-
sões automáticas variáveis) que respondem 
aos requisitos da maioria dos fabricantes;
- Por ultimo um fluido Dexron VI de ul-
tima geração.
Em breve, a AB Lubs levará ao mercado 
um fluido ATF para veículos elétricos de 
forma a poder oferecer uma gama completa 
deste tipo de produto.

2  O produto com maior desta-
que é sem duvida o AB Lubs 
EuroATF Dexron VI. Este pro-

duto vem substituir os fluidos da 
geração Dexron III. O fluido tem 
propriedades únicas quanto à estabi-
lidade oxidativa, térmica e corte o que 
proporciona uma proteção extra em 
condições severas de serviço.
O control  anti-espuma melhorado, 
a proteção anti desgaste e a fluidez a 
baixa temperatura oferecem uma maior 
proteção aos rolamentos e engrenagens.

3  Os nossos fluidos ATF cumprem 
as especificações dos principais fa-
bricantes auto. Em términos de 

aprovação de fabricantes, estamos neste 
momento acabando a aprovação formal 
do Dexron VI com Mercedes Benz para 
os requisitos 236.41.
O novo fluido para veículos elétricos 
também será acompanhado de uma 
aprovação formal de fabricante auto, 
além de cumprir com os requisitos de 
vários deles. 
Estes últimos anos a AB Lubs tem de-
senvolvido um forte trabalho no sentido 
de fazer aprovar os seus novos produtos 
pelos fabricantes auto.

https://www.fuchs.com/pt/pt/
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REPSOL
António Domingues, Responsável 
Assistência Técnica
www.repsol.pt

1   A REPSOL disponibiliza aos seus 
clientes uma gama de produtos lubri-
ficantes para transmissões automáticas 

bastante abrangente e completa. Esta gama 
dá resposta às necessidades dos utilizadores 
com produtos adequados em função do 
tipo de transmissão automática que equipa 
os veículos, nomeadamente, caixas de 
velocidades automáticas com conversor 
de binário e sistema electro-hidráulico, 
caixas de velocidades de variação contínua 
e ainda caixas de velocidades automáticas 
robotizadas com dupla embraiagem.
Além disso, a REPSOL desenvolveu tam-
bém produtos adequados para viaturas 
elétricas, veículos ligeiros e pesados e 
também para motociclos com transmis-
sões automáticas. Outra característica 
diferenciadora é a disponibilização de 
produto embalado em formatos adapta-
dos às diferentes necessidades dos nossos 
clientes, desde o formato de 500ml até 
às embalagens de maior dimensão, espe-
cialmente indicadas para os clientes com 
maior consumo destes produtos.   

2  A mais recente novidade do nosso 
portfolio de produtos, para transmis-
sões automáticas, é o lançamento do 

EV-FLUIDS Drive ATF. Este lubrificante 
de baixa viscosidade é especialmente in-
dicado para transmissões automáticas de 
veículos elétricos, tendo sido desenhado 
para proteger as engrenagens e os rolamen-
tos do desgaste e da corrosão, alcançando 
uma melhor estabilidade à oxidação e 
ainda excelentes propriedades dielétricas.

3  Por norma, os produtos REPSOL 
para transmissões automáticas têm 
aprovação formal dos fabricantes. 

Assegurando o compromisso de trans-
parência para com os nossos clientes, 
as fichas técnicas dos nossos produtos 
já contemplam a diferenciação entre 
homologação formal e recomendações 
dos fabricantes de automóveis. A nossa 
definição para recomendação é a garantia 
de que todos os parâmetros e requisitos 
de lubrificação são cumpridos e que estes 
estão tecnicamente aptos para obter a ho-
mologação formal junto dos fabricantes.

 

MOBIL
Rui Pereira, Automotive Manager Moove 
Portugal
www.moovelub.pt

1  Neste momento, a Mobil tem mais de 
uma dezena de fluidos de transmissão 
automática, concebidos para proteger 

componentes fundamentais e ajudar a pro-
longar a vida útil dos mesmos.

2  Se considerarmos o facto do nosso 
parque automóvel ser um dos mais 
antigos da europa, é natural que os 

lubrificantes mais vendidos ainda sejam 
aqueles que atendem às necessidades desses 
automóveis, nomeadamente transmissões 
automáticas GM anteriores a 2005 e trans-
missões automáticas Ford anteriores a 1996 
onde é recomendado um DEXRON II 
ou III. Quanto às novidades, destacaria o 
Mobil ATF Multi-Vehicle, um lubrificante 
totalmente sintético, projetado para atender 
às necessidades de serviço da mais ampla 
gama de transmissões automáticas step-type 
de 6 a 8 velocidades dos maiores fabricantes 
de veículos europeus, americanos e asiáticos, 
o Mobil CVTF Multi-Vehicle, totalmente 
sintético para utilização em transmissões 
contínuas variáveis e o Mobil DCTF Multi-
Vehicle, totalmente sintético para transmis-
sões de dupla embraiagem. A particularidade 
destes lubrificantes é que são produzidos pela 
Moove, na sua fábrica em Inglaterra, fruto da 
excelente relação com a ExxonMobil e prova 
de que somos cada vez mais um parceiro 
estratégico no crescimento da marca Mobil 
a nível europeu e mundial.

3  As transmissões automáticas são atual-
mente mais complexas do que nunca, 
colocando uma exigência cada vez maior 

sobre os fluidos de transmissão automática. 
Por este motivo, é essencial que a lubrificação 
seja feita com o fluido que cumpre as aprova-
ções dos fabricantes. É exatamente isso que 
acontece com os lubrificantes Mobil, que 
possuem as homologações dos principais 
construtores. Todavia, como são produtos 
com uma ampla gama de aplicações, a maioria 
deles satisfaz ou ultrapassa o nível de qualida-
de de outros fabricantes. Em suma, a nossa 
oferta vai de encontro às necessidades do 
cliente e, atendendo à responsabilidade que 
isso aporta, a garantia de qualidade Mobil 
é imprescindível para que seja prestado um 
serviço de excelência.

CHAMPION
Mireia González, Marketing Manager
www.championlubes.com/EN_EU/

1  A Champion atende à tendência de 
crescimento do mercado de transmis-
sões automáticas, que é dividida entre 

diferentes sistemas: transmissão automá-
tica escalonada, transmissão contínua 
variável (CVT) e transmissão de dupla 
embraiagem. A Champion Lubricants 
está na vanguarda com uma ampla gama 
de ATFs que não apenas fornecem uma 
ampla cobertura dos diferentes sistemas, 
mas também atendem às especificações 
mais exigentes dos fabricantes. 

2  A Champion atualiza continuamente 
sua linha para fornecer os óleos de 
transmissão ideais para cobrir as 

necessidades imediatas do mercado. Uma 
das últimas inovações é o CHAMPION 
OEM SPECIFIC ATF 9G, que foi lan-
çada para a mais nova transmissão au-
tomática 9G-Tronic da Série W9A 700 
da Mercedes-Benz. Outro produto de 
primeira classe é o inovador CHAMPION 
ECO FLOW DSG FLUID dedicado ao 
sistema de transmissão de dupla embraia-
gem introduzido pela Volkswagen como 
‘DSG’. Este é um lubrificante totalmente 
sintético desenvolvido especificamente 
para as transmissões de dupla embraia-
gem (DCT) de carros de passageiros 
modernos. Destinado principalmente 
ao DSG (Direct Shift Gearbox) da VAG, 
mas também pode ser usado para outras 
transmissões DCT de 6 velocidades ofe-
recendo uma grande cobertura, como 

Em Portugal, 
o parque de 
circulante segue 
a tendência 
europeia com 
um total de 46% 
dos veículos 
com transmissão 
automática
MIREIA GONZÁLEZ, CHAMPION



Chrysler Powershift, Ford Powershift, 
Mitsubishi TC-SST, Volvo Powershift, 
BMW Drivelogic 7 - velocidade, etc. 

3 - A linha de produtos da Champion 
atende aos padrões mais rigorosos 
definidos pelos fabricantes de veí-

culos: as especificações OEM. Atender a 
essas especificações significa que o produto 
cobre todas as propriedades de proteção 
consideradas essenciais pelo fabricante 
das peças lubrificadas. A Champion visa 
apoiar cada oficina para oferecer o melhor 
serviço, fornecendo uma gama que cobre 
um grande número de especificações. 
Também é objetivo da Champion facilitar 
aos clientes a localização do óleo certo para 
a próxima manutenção do ATF. Isso é feito 
por meio da ferramenta de recomendação 
de produto em www.championlubes.
com ou do aplicativo móvel ‘Champion 
Lubricants Finder’. 

ENEOS
Luís F. Costa, Eneos Ibérica
https://eneoseurope.com/

1  Os fluidos de transmissões automáticas 
da ENEOS, são totalmente sintéticos e 
usam tecnologia japonesa que permite 

a economia de combustível, reduzir as 
perdas de energia causadas pela acumu-
lação excessiva de óleo.
A ENEOS disponibiliza uma ampla gama 
para as mais diversas necessidades:
ENEOS ECO ATF - Fluído de baixo 
consumo e baixa viscosidade para veículos 
asiáticos e europeus;
ENEOS ATF D-III - Fluido especial-
mente desenvolvido para veículos da GM 
e Ford, mas usável em muitos outros 
fabricantes de automóveis;
ENEOS ATF DGS - Fluido que responde 
às exigências dos estilos de condução 
modernos, percursos curtos frequentes 
na cidade, mudanças de velocidade e 
pára-arranca. Concebido com tecnolo-
gia avançada para proteção máxima da 
caixa de velocidades, anti desgaste, anti 
trepidação e experiência de condução 
suave com transmissões de embraiagem 
dupla (DCT) e cx. de velocidades de 
engrenagem direta (DSG);
ENEOS ECO CVT-FLUID - Fluido 
formulado para satisfazer os mais elevados 
requisitos de qualidade de muitos tipos de 
CVT asiáticas. Oferece uma eficiência de 
combustível superior, garante intervalos de 
mudança do óleo mais longos e otimiza 
a redução de ruído;

https://www.jaba-translations.pt/
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ENEOS SUSTINA CVT-FLUID - Fluido 
Premium formulado com a tecnologia 
exclusiva permite uma superior economia 
de combustível e contribui para uma 
melhor aceleração e para a experiência 
de condução mais fluída e confortável 
esperada das CVT.

2  O produto estrela é o SUSTINA 
CVT-FLUID, este fluido utiliza na 
sua formulação W BASE que é o 

óleo sintético de última geração, e aditivos 
de controlo de atrito de alto rendimento 
FC Technology que permite o correto 
funcionamento das transmissões CVT.

3  Os ATF da ENEOS cumprem as 
mais elevadas especificações dos 
fluidos de transmissão propostos e 

aconselhados pelos fabricantes de auto-
móveis Japoneses e europeus.

TOTALENERGIES
Departamento técnico
https://totalenergies.pt/

1   A TotalEnergies desenvolveu uma 
gama completa de fluidos para trans-
missões automáticas (ATF), para veí-

culos ligeiros mas também para veículos 
pesados. Uma gama que responde a mais 
de 100 aprovações de construtores, desen-
volvidas com tecnologias que permitem 
economia de combustível, intervalos de 
muda alargadas e um desempenho ótimo 
de longa duração.

2  Da gama de produtos para transmis-
sões automáticas FLUIDMATIC, 
destaca-se para aplicação em veícu-

los ligeiros o FLUIDMATIC DVI MV. 
Este é um fluido inovador de transmissão 
automática baseado numa tecnologia 
sintética avançada que permite desem-
penhos muito elevados. Este fluido é o 
aprovado DEXRON e foi desenvolvido 
para satisfazer as necessidades das trans-
missões modernas onde é necessária uma 
maior eficiência. Com uma formulação 
de baixa viscosidade que satisfaz as especi-
ficações dos construtores mais exigentes, 
é recomendado para utilização na última 
geração de transmissões automáticas de 
alta eficiência de 6 velocidades com capa-
cidades de vida útil mais longa do fluido 
e capacidades de cargas mais elevadas.

3  Toda a gama de produtos para trans-
missões da TotalEnergies conta com 
mais de 100 aprovações de constru-

tores e cumprem as mais severas exigências 
de em termos de desempenho.

VALVOLINE / LUKOIL
Pedro Lança, Responsável técnico Krautli
https://www.valvoline.com/en-europe 
https://www.lukoil.com/

1  A Krautli tem um portefólio abrangente 
e com uma oferta global ao nível dos 
fluidos para todos os tipos de transmis-

sões automáticas presentes no nosso parque 
automóvel. Comercializamos fluidos de 
última geração desenvolvidos para cada 
tipo de aplicação, provenientes das marcas 
premium que representamos.

2  Na Valvoline o destaque vai para 
as gamas ATF PRO e HYBRID 
DRIVELINE com as mais recentes 

aprovações e especificações OEM.
Na Lukoil destacamos os ATF SYNTH 
VI e ATF SYNTH M com aprovações 
OEM e com uma abrangência também 
muito significativa.

3  Temos produtos bastante abrangen-
tes no que respeita a especificações 
dos fabricantes e aprovações OEM 

e estamos sempre atentos às tendências e 
novas solicitações do mercado.
Nesta área, como em outras tantas do se-
tor, a formação técnica assume um papel 
importante no bom desempenho das equi-
pas comerciais dos nossos Distribuidores 
Oficiais, que em conjunto com a nossa 
equipa técnica respondem diariamente às 
solicitações dos seus clientes. 
Saber sempre qual o produto a aplicar é de 
extrema importância, uma vez que existem 
modelos de caixas de velocidades automá-
ticas que usam três fluidos diferentes em 
outros tantos pontos diferentes de aplicação.

PETRONAS
Sergio Moreno, Technical Support Advisor
http://petronas-portugal.ewp.earlweb.net/

1  A Petronas dispõe de uma gama alargada 
de produtos para servir o maior número 
possível de veículos. Dispomos de lu-

brificantes para transmissões automáticas 
para veículos ligeiros e veículos pesados que 
satisfazem as necessidades dos veículos mais 
novos e também dos veículos mais antigos. 

2  A partir de 2020 a Petronas oferece 
novos produtos da gama TUTELA 
que expandem a gama de produtos 

disponíveis satisfazendo as especificações 
mais utilizadas. Dentro da nova gama 
TUTELA, destacam-se um total de 7 
produtos que oferecem uma quantidade 
muito importante de especificações e os 
torna muito úteis para muitas aplicações. 
Estes 7 produtos são os seguintes: ATF 
500 HD; ATF 700 HD; ATF 900 HD; 
MULTI ATF 500; MULTI ATF 700; 
MULTI CVT 700; MULTI DCT 700.

3  A gama de produtos Petronas para 
transmissões automáticas satisfaz as 
principais especificações dos fabri-

cantes mais relevantes. Possui as aprova-
ções mais requeridas no mercado sendo 
o resultado de um investimento em I&D 
continuado realizado pela Petronas. Todas 
as aprovações obtidas em cada fabricante 
asseguram que o óleo satisfaz os requisitos de 
cada um, de forma a obter o melhor resulta-
do e prolongar a vida útil das transmissões.

MOTUL
Ferran Carreras, Director Geral Ibérico
www.motul.com

1  A Motul possui uma vasta gama de 
lubrificantes para tudo, desde transmis-
sões mecânicas aos diferentes tipos de 

caixas de velocidades automáticas, incluindo 
robótica, CVT e embraiagem dupla. Esses 
produtos garantem a máxima proteção e 
durabilidade da transmissão em todas as 
condições. Mesmo assim, o lubrificante deve 
ser selecionado seguindo as recomendações 
do fabricante do veículo. No que diz respeito 
à manutenção de caixas de velocidades auto-

Para além de termos 
mais veículos 
com transmissões 
automáticas, 
os fabricantes 
já recomendam 
intervalos de 
mudança limitados
FILIPE PERALTA, FUCHS
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máticas, a Motul dispõe de uma vasta gama 
de produtos que abrange todas as caixas de 
velocidades automáticas do mercado, como 
as do Grupo VAG, BMW Group, FCA 
Group, Mercedes Benz, com uma vasta 
gama de produtos e com características 
diferenciadas de acordo com a necessidade 
de cada caixa; exemplos disso são MULTI 
DCTF, ATF VI, MULTI ATF, ATF 326.14 
ou .15, MULTI CVTF. 

2  Atualmente, os produtos mais relevantes 
do mercado são: 
- Multi ATF: Lubrificante 100% sinté-

tico de alto desempenho, especialmente de-
senvolvido para todas as caixas de velocidade 
automáticas modernas (em modo manual ou 
sequencial, com controle eletrónico) equi-
padas com sistema de bloqueio de turbina. 
Particularmente adaptado para as caixas de 
velocidades automáticas dos fabricantes ame-
ricanos, europeus e asiáticos. O MULTI 
ATF é um produto que excede em muito 
os requisitos convencionais DEXRON III 
/ MERCON. 
- Fluido Dexron III tipo ATF (Fluido de 
Transmissão Automática) para todos os 
sistemas onde o padrão DEXRON ou 
MERCON é recomendado. Caixas de ve-
locidade automáticas, conversor de torque, 
direção hidráulica, transmissões hidráulicas 
ou mecânicas, onde o padrão DEXRON ou 
MERCON é solicitado. 
Como uma inovação mais recente, a Motul 
adicionou o produto HIGH-TORQUE 
DCTF à sua linha de lubrificantes de caixa de 
velocidades automática, um produto 100% 
sintético de alto desempenho projetado para 
carros de corrida, carros preparados e car-
ros desportivos de alta potência equipados 
com uma transmissão de dupla embraiagem 
(DCT). 

3  Depende do lubrificante, alguns pos-
suem aprovações do fabricante como 
MB MB 236.14 e 236.15, mas a maio-

ria atende às especificações solicitadas pelos 
fabricantes. 

LIQUI MOLY
Cláudio Delicado, Strategic
Communication & Marketing
www.liqui-moly.pt 

1  A LIQUI MOLY disponibiliza uma 
gama completa de ATF para todo o 
tipo de caixas, das mais antigas às mais 

recentes. 
Os óleos para caixas de velocidades da 
LIQUI MOLY cumprem até os requisi-

tos mais extremos, reduzindo o desgaste e 
garantindo um comportamento de fricção 
adequado, bem como uma viscosidade ideal 
mesmo a elevadas temperaturas. Tudo para 
garantir a máxima vida útil das caixas de 
velocidades automáticas. A LIQUI MOLY 
dispõe de ATF para todo o tipo de caixas 
automáticas, seja com conversor de binário, 
dupla embraiagem, CVT ou robotizadas. 
Também para caixas manuais, a LIQUI 
MOLY tem sempre o lubrificante correto. 

2  Com uma gama completa, os ATF 
mais vendidos acompanham os mo-
delos de veículos mais vendidos com 

este tipo de caixa de velocidades. A LIQUI 
MOLY tem, inclusive, um lubrificante es-
pecífico para caixas de dupla embraiagem, 
como as DSG do Grupo Volkswagen. Uma 
das mais recentes novidades foi o lançamento 
do Top Tec ATF 1950, para a última ge-
ração de caixas automáticas de veículos da 
Mercedes-Benz de 9 velocidades do tipo 
725.0/1. A cada nova caixa de velocidades 
lançada no mercado, o departamento técnico 
da LIQUI MOLY dá resposta imediata para 
garantir que qualquer veículo com este tipo 
de transmissão pode usar o óleo adequado 
da melhor qualidade. 

3  Tal como em todo o tipo de lubrifi-
cantes da LIQUI MOLY, a qualidade 
é fundamental e, como tal, cumprem 

(ou ultrapassam) as especificações dos fabri-
cantes automóveis, garantindo aprovações 
para todo o tipo de caixas automáticas. Para 
cumprir todas as normas, a LQIUI MOLY 
tem uma gama completa e, para que não 
exista qualquer dúvida na identificação do 
lubrificante correto, o Guia de Óleos online 
(em www.liqui-moly.pt ou na aplicação 
móvel gratuita) indica qual a escolha certa 
para cada aplicação, além da quantidade 
necessária e também o intervalo de mudança 
de óleo. Basta identificar o veículo de forma 
muito simples para aceder à informação 
correta e atualizada. 

MILLERS OIL
FMF
Stephen Ainslie, Departamento Técnico
www.millersoils.co.uk

1   A gama Millers Oils de fluídos para 
transmissões automáticas (ATF) é muito 
abrangente. Para os sistemas mais antigos 

temos o Millermatic ATF UN e Millermatic 
Type G para caixas antes de 1981. A gama 
de 9 produtos inclui fluídos próprios para 
caixa de dupla embraiagem (DCT) e de 
correia (CVT) tal como as modernas caixas 
automáticas de 8 velocidades. Ainda fabri-

camos fluídos especialmente dedicados as 
caixas automáticas da Mercedes Benz de 7 
velocidades como o Millermatic ATF MB 
para as normas MB 236.14 e MB 236.15

2  O fluído Millermatic ATF 8 Speed é 
a adição mais recente à gama e é uma 
alternativa ao ZX Lifeguard Fluid 8. É 

indicado para todas as caixas de 8 velocidades 
da ZF e Com o perfil de rendimento para 
BMW, Fiat, Bentley e VW sendo também 
indicado para muitos modelos da Chrysler, 
Dodge, Jaguar, Jeep, Land Rover e Maserati.

3  Todos os fluídos ATF da Millers Oils 
cumprem as especificações dos fabri-
cantes (OEM) e normas adicionais 

como as da Aisin Warner, Allison e ZF.

HEPU – MAXXUS
Christine Reinke, Marein
www.hepu.de/en/produkte/maxxus.php

1  A MAXXUS disponibiliza uma gama 
completa para praticamente todas as 
aplicações ao nível das transmissões au-

tomáticas. Os lubrificantes MAXXUS ATF 
são o resultado dos mais modernas estudos e 
desenvolvimentos, concebidos com precisão 
para as exigências das caixas automáticas 
Hightec, de elevada potência, extremamente 
resistentes, poupando combustível e com 
proteção máxima contra desgaste.
Os óleos da caixa automática MAXXUS 
convencem pela viscosidade otimizada, 
aditivos premium, estabilidade térmica e 
oxidativa, compatibilidade com elastómeros, 
excelente comportamento não espumoso e 
elevada estabilidade de consistência.

2  A gama é constantemente atualizada 
consoante as necessidades e exigências 
dos fabricantes dos motores e viaturas.

3 Cumprem todas as especificações 
e as exigências dos fabricantes de 
automóveis.

Com a chegada dos 
veículos elétricos, 
o requisito de 
qualidade é ainda 
mais imperativo, pois 
o lubrificante tem de 
garantir eficiência a 
todos os níveis
RUI PEREIRA, MOBIL
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