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febi 29934 to wysoko wydajny olej do przekładni automatycznych 
najnowszej generacji, dedykowany do pojazdów azjatyckich. Dzięki 
doskonałej jakości spełnia wymagania wszystkich producentów pojazdów, 
a w przypadku niektórych z nich – nawet je przewyższa.

Olej do przekładni automatycznych febi 29934 znajduje 
zastosowanie w automatycznych przekładniach AISIN-WARNER, 
montowanych w większości pojazdów azjatyckich, ale też w niektórych 
pojazdach amerykańskich i europejskich.

Wysoko wydajny olej do przekładni automatycznych febi 29934 
charakteryzuje się wysoką wartością współczynnika tarcia oraz wydłuża 
jego czas eksploatacji. Doskonała stabilność eksploatacyjna i oksydacyjna 
gwarantują najdłuższą żywotność. Olej do pojazdów azjatyckich oferuje w 
każdym momencie eksploatacji maksimum ochrony przed zużyciem, a 
do tego można go mieszać z każdym markowym olejem do przekładni 
automatycznych.

Aby w pełni wykorzystać wydajność febi 29934, febi bilstein zaleca jednak 
kompletną wymianę oleju przekładniowego i przepłukanie mechanizmów 
przekładni.

Więcej na temat olejów, smarów, płynów układu chłodzenia, płynów 
hamulcowych i zabezpieczeń śrubowych w aktualnej ulotce o płynach 90451.

Zapytaj swojego partnera febi o części zamienne febi bilstein!
Wszystkie części zamienne znajdziesz również na stronie www.febi.com.

Multitalent dla
najbardziej wymagających
Wysoko wydajny olej do przekładni 
automatycznych dedykowany do 
pojazdów azjatyckich

febi 29934 (1 litr)
nr porównawczy 08886-80506

Zalecane 
zastosowania:
• JASON M315 Typ 1A
• JWS 3309
• Dexron III
• BMW Mini
• Daewoo
• Daihatsu Alumix ATF
• Fiat Typo T-IV
• Honda ATF Z-I
• Hyundai SP-II
• Hyundai SP-III
• Isuzu Besco ATF-II
• Isuzu Besco ATF-III
• Kia SP-II
• Kia SP-III
• Mazda ATF D-III
• Mazda ATF M-III
• Mitsubishi SP-II
• Mitsubishi SP-III
• Nissan C/D/J
• Subaru ATF / Special
• Suzuki 3309
• Suzuki 3317
• Toyota T-II
• Toyota T-III
• Toyota T-IV
• Toyota Type D-2/WS
• VW G 055 025

febi 90451

www.febi.com
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