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AGIP ROTRA SX/S F.T.  TA 37/2006
_____________________________________________________

AGIP ROTRA SX/S este un lubrifiant complet sintetic, cu foarte bune proprietăţi extremă
presiune (EP) şi aditivi de ’’limitare a alunecării’’ (LS – Limited Slip),  destinat  pentru
diferenţialele cu blocare ce funcţionează la sarcini ridicate.

Caracteristici ( valori tipice )
Grad SAE 75W/90
Viscozitate cinematică la 100 °C mm²/s * 13,5...24
Viscozitate cinematică la  40 °C mm²/s * 103
Viscozitate dinamică la -40 °C mPa.s ** 90000
Indice de viscozitate - 150
Punct de inflamabilitate COC (vas deschis) °C 190
Punct de curgere °C - 45
Desitate la 15 °C kg/dm3 0,850

Notă: (*) 1 mm²/s = 1 cSt (centi Stokes);  (**) 1 mPa.s = 1 cP (centi Poise)

Proprietăţi şi performanţe
AGIP ROTRA SX/S este un ulei sintetic care prezintă avantaje semnificative în comparaţie
cu uleiurile minerale pentru transmisii:

- selecţionarea corespunzătoare a aditivilor EP asigură ungerea în siguranţă la
solicitări extreme;

- datorită indicelui de viscozitate ridicat, asigură o bună fluiditate la toate
temperaturile, deci o lubrifiere optimă;

- compuşii utilizaţi garantează o foarte bună protecţie anticorozivă şi o tendinţă
redusă la spumare;

- stabilitatea excelentă la oxidare întârzie degradarea uleiului şi creşterea
viscozităţii care ar provoca disfuncţionalităţi  în operare;

- proprietăţile echilibrate de ’’limitare a alunecării’’ asigură utilizarea uleiului, cu
rezultate excelente, în transmisiile dotate cu diferenţiale cu autoblocare;

- se asigură totala miscibilitate cu uleiurile minerale pentru transmisii auto.

Utilizări
AGIP ROTRA SX/S este formulat special pentru ungerea diferenţialelor hipoide supuse
unor solicitări mari. Uleiul este ideal pentru toate autovehiculele care sunt echipate cu
diferenţiale cu autoblocare.

Specificaţii
AGIP ROTRA SX/S  îndeplineşte cerinţele următoarelor  specificaţii:
API GL-5 +LS;  ZF TE-ML 05D (level);  Ferrari;
MIL-L-2105D; MIL-PRF-2105E
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