
 

 

Gulf DEXRON® VI ATF 
Fluido de transmissão automática de alto desempenho  

Descrição do produto 

Gulf DEXRON® VI ATF é um fluido de transmissão automática de longa duração e alto desempenho 
especialmente desenvolvido para todos os veículos General Motors fabricados de 2006 em diante, equipados 
com transmissões automáticas hidramáticas. Este fluido é formulado com óleos básicos de alta qualidade e 
tecnologia de aditivação avançada para fornecer excelente resistência à oxidação, durabilidade de atrito, 
proteção ao desgaste e estabilidade ao corte. Projetado para fornecer o dobro da vida útil de um DEXRON® 
III (H) ATF e oferece desempenho excepcional antiestremecimento e mudanças de marcha suaves. Aprovado 
como fluido de enchimento de serviço sob a especificação General Motors DEXRON® VI (número de licença: 
(J-60304 & J-60311). É totalmente retrocompatível para aplicações DEXRON® III (H), DEXRON® III, 
DEXRON® II E e DEXRON® II D e oferece desempenho superior para transmissões novas e mais antigas.   

Características e Benefícios 

• Excelente estabilidade termo oxidativa, estabilidade de atrito, proteção ao desgaste e estabilidade 

ao corte levam a:   

• Vida mais longa dos fluidos   

• Vida útil mais longa da transmissão 

• Desempenho superior em transmissões novas e antigas   

• As   propriedades de atrito otimizadas evitam o estremecimento da embreagem e permitem uma troca 
suave de marchas e durabilidade prolongada da embreagem 

• O Perfil excepcional de viscosidade, melhor transferência de torque e baixa viscosidade deste óleo 
ajudam na melhoria da economia de combustível 

• O excelente controle da formação de espuma proporciona respostas rápidas e precisas do câmbio 
além de reduzir o desgaste nos rolamentos, buchas e engrenagens 

• A Excelente fluidez em baixa temperatura leva ao fácil bombeamento nos circuitos hidráulicos   

• Inibidores especiais de ferrugem e corrosão protegem partes críticas contra ferrugem e corrosão 
durante toda a vida útil do equipamento 

• Excelente compatibilidade com vedações garante maior vida útil dos selos e reduz a possibilidade 
de vazamento de óleo 

Aplicações 

• Recomendado para & atende aos requisitos de garantia de todos os veículos 2006 e além da General 
Motors com transmissões Hydra-Matic de seis velocidades que requerem fluidos de qualidade 
DEXRON® VI.   

•  Sendo totalmente retrocompatível, também é recomendado para transmissões automáticas que 
requerem óleos de qualidade DEXRON® III (H), DEXRON® III (G), DEXRON® II E e DEXRON® II D 
para melhor desempenho   

Especificações, aprovações e propriedades típicas 
 

Aprovações 

General Motors  DEXRON®  VI  (número de licença: J-60304  & J-60311) 

Propriedades Típicas 

Parâmetros de teste Método ASTM Valores Típicos 

Viscosidade @ 100 ºC, cSt D 445 6.0 

Índice de Viscosidade D 2270 153 

Ponto de fulgor, ºC  D 92 200 

Ponto de fluidez, ºC D 97 -51 

Viscosidade Brookfield @ -40 0C, cP D 2983 11500 

Densidade @ 15ºC, Kg/l D 1298 0.841 

DEXRON® é uma marca registrada da General Motors Corporation   Maio 2021  

 
 
 

 
 
As propriedades acima mencionadas são típicas e pequenas variações podem ocorrer em condições normais de produção, sem qualquer interferência no 

desempenho do produto. Tais informações são baseadas no histórico de cada produto e não devem ser interpretadas como garantia de desempenho. Para 
isso, siga as recomendações do fabricante do equipamento quanto ao nível de desempenho e grau de viscosidade. Estas informações são consideradas 
corretas na data da publicação. A Gulf se reserva o direito de alterar, modificar ou substituir produtos e especificações sem aviso prévio. 


