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Texaco Texama c 7045 E 
Gennemtestet automa sk transmissionsolie 

Karakteris k 
Texama c 7045 E er en gennemtestet ATF‐olie l brug i automa ske transmissioner i personbiler, le e varevogne og busser, hvor 

der kræves en GM DEXRON‐IIIG olie. 
Olien er formuleret på mineralske baseolier og en a alanceret addi vpakke for effek v ydeevne og dri . 

Kundefordele 

Oliens frik onskarakteris k, sikre jævn og gnidningsfrit gearski e. 

Pålidelig frik onskontrol bidrager l smidig dri  i hele oliens leve d. 

Højt viskositetsindeks (VI) sikre lstrækkelig viskositet og besky else af transmissionen ved høje dri stemperaturer. 

Lave flydeegenskaber, bidrager l pålidelig slidbesky else af systemet ved lave opstartstemperaturer. 

Oliens oxida onsstabilitet modvirker l dannelse af skadelig lakdannelse, slam og andre skadelige aflejringer. 

Kompa bel med en bred vi e af pakningstyper for besky else af slanger og pakninger. 

Besky er transmissionens oliekøler mod korrosion. 

Anvendelse 

Texama c 7045 E er designet og udviklet l brug i automa ske transmissioner i personbiler, le e varevogne og busser, hvor der 
kræves en GM DEXRON ‐IIIG olie (GM 6417‐M). På trods af, at denne specifika on er udgået teknisk set af GM, så rekommande‐
re mange fabrikanter fortsat denne type af produkt. 

Texama c 7045 E kan også beny es i transmissioner i Ford personbiler, hvor der foreskrives Ford Mercon, M2C138‐CJ eller 

M2C166‐H. Olien er ikke anvendelig i transmissioner, hvor der foreskrives Ford Mercon V (de e er en anden Ford Mercon 
specifika on).  

Som følge af den fundamentale forskel i frik onskarakteris kken, bør Texama c 7045 E ikke beny es i applika oner, hvor der 
foreskrives en væske á typen Ford M2C33‐F/G. 

Texama c 7045 E modsvarer BMW reservedels nr. 83 22 0 026 922 ”Texaco ETL 7045E”, som er den godkendte smøreolie for 
udvalgte transmissioner, beny es i benzindrevne BMW 3 serie (E46), BVMW 5 serie (E39) og Z3 (E36). 

 Køretøj Model Transmissionstype 
BMW 3 serie (E46) 323i/iS/iCCi GM 5L40‐E 

328i/iS/Ci (A5S 360R) 

BMW 5 serie (E39) 528 i/iT GM 5L40‐E 
(A5S 360R) 

BMW Z3 (E36) 2.3i, 2.8i, GM THM‐R1 
Coupe (A4S 270R, A4S 310R) 

Texama c 7045 E kan også anvendes i servostyringssystemer, hvor der foreskrives en servostyringsolie på mineraloliebasis. Pro‐
duktet bør ikke anvendes i servostyrings‐ eller ak ve a edringssystemer, hvor fabrikanten specifikt foreskriver semi‐ eller synte‐

sk væsker, da respons den ikke er lstrækkelig. 

Texama c 7045 E kan også anvendes som hydraulikvæske i mobile, industrielle og mari me applika oner (ISO VG 32), hvor de e 
er foreskrevet af fabrikanten. 
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Kontroller al d, at det valgte produkt er i overensstemmelse med anbefalingen fra leverandøren af det originale udstyr under hensyntagen l udstyrets dri sbe ngelser og kundens 
vedligeholdelsespraksis. 
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Gennemtestet automa sk transmissionsolie 
 
Godkendelser, ydeevne og anbefalinger 
Godkendelser 

ZF TE‐ML 04D (afventer opdatering af godkendelse) 
 
Ydeevne 

Allison C‐4 

Ford Mercon 

GM Dexron III‐G 

Toyota Type T‐III 
ZF TE‐ML 09 
 
Anbefalinger 

Caterpillar TO‐2 

Ford M2C138‐CJ 

Ford M2C166‐H 
 
Tekniske data (typisk) 
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Informa oner, givet i generelle typiske data, udgør ikke en specifika on, men er en indika on på løbende produk on indenfor acceptable produk onstolerancer. Ret l ændringer forbe‐
holdes. Denne produktbeskrivelse afløser alle dligere udgivelser og den deri indeholdte informa on. 
 
Ansvarsfraskrivelse 
Uno‐X Smøreolie A/S fralægger sig ethvert ansvar for tab eller skade, opstået ved brug af de e produkt på måder, der ikke er specifikt angivet i noget produktdatablad. 
 
Sundhed, sikkerhed, opbevaring og miljø 
Baseret på de nuværende lgængelige informa oner anses de e produkt ikke for at give u lsigtede helbredspåvirkninger, når det anvendes e er forskri erne og i overensstemmelse 
med anbefalingerne i produktets sikkerhedsdatablad (SDB). Databladene fremsendes e er anmodning gennem Deres lokale forhandler eller via interne et. De e produkt må ikke anven‐
des l andre formål, end det er beregnet l. Ved bortskaffelse af det brugte produkt skal miljøreglerne og det lokale affaldsreglement overholdes. 

Test Testmetode Resultat   

Holdbarhed: 60 måneder fra fyldningsdato, som er angivet på e ke en    

Viskositet, kinema sk (cSt) mm2/s v. 100°C  ASTM D445 7,4  

Viskositet, kinema sk (cSt) mm2/s v. 40°C  ASTM D445 33,8  

Viskositet, Brookfield (mPa.s) ‐10°C  ASTM D2983 420  

Viskositet, Brookfield (mPa.s) ‐20°C  ASTM D2983 1100  

Viskositet, Brookfield (mPa.s) ‐30°C  ASTM D2983 3800  

Viskositet, Brookfield (mPa.s) ‐40°C  ASTM D2983 17500  

Viskositetsindeks ASTM D2270 194  

Farve ASTM D1500 <6 (rød)  

Væg ylde v. 15°C, Kg/l  ASTM D4053 0,862  

Flammepunkt COC, °C  ASTM D92 200  

Flydepunkt, °C ASTM D5950 ‐51  

Copper corrosion, 3t, 150°C  ASTM D130 1b  

Noack Vola lity, 1t, 250°C, %wt  CEC L40A93  7,4  

FZG slidtest, belastningstrin  CEC L7A95 > 12  

Ar kelkode  40254  


