LISTY

AGIP ROTRA SX/S
Hypoidní převodový olej na plně syntetické bázi s vysokotlakými schopnostmi (EP) a LS-přísadami pro
extrémní zatížení u samosvorných diferenciálů

JAKOSTNÍ PARAMETRY
AGIP ROTRA SX/S
Agip ROTRA SX/S
Kin. viskozita

jednotka

75W-90

zkušební metoda

při -40°C

mPa s

90000

DIN 51 550 in Verb. mit DIN
51561/562, DIN 51398

při 40°C

mm2/s

103

při 100°C

2

mm /s

Viskozitní index

150

DIN ISO 2909

kg/m

850

DIN 51 757

Bod vzplanutí o. k.

°C

190

DIN ISO 2592

Bod tuhnutí

°C

-45

DIN ISO 3016

Hustota při 15°C
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15

3

VLASTNOSTI
Agip ROTRA SX/S je syntetický převodový olej a má oproti obvyklým převodovým olejům na bázi minerálních olejů zřetelné výhody.
• Vybraná aditiva pro vysoké tlaky zajišťují bezpečné mazání za nejextrémnějších podmínek
• Díky vysokému viskozitnímu indexu se stará o dobrou tekutost za všech teplot a zabezpečuje tím
optimální mazání
• Vybrané komponenty zajišťují nejlepší ochranu proti korozi a nejnižší tvorbu pěn. Způsobují snížení tření
a přispívají k úsporám pohonných hmot a snižování hlučnosti
• Vynikající stabilita vůči oxidaci zabraňuje předčasnému stárnutí oleje a zhuštění viskozity
• Vyvážené Limited Slip vlastnosti umožňují použití u převodovek se samosvornými diferenciály
• Mísitelnost s převodovými oleji pro motorová vozidla na bázi minerálních olejů je zajištěna

POUŽITÍ
Agip ROTRA SX/S je vhodný především k mazání vysoce zatížených automobilových rozvodovek s hypoidním ozubením. Tento speciální převodový olej je vhodný pro všechna vozidla s pohonem na všechna kola
se samosvornými diferenciály, popř.při uvedení vozidla do pohybu.
Agip ROTRA SX/S je nástupnickým produktem pro Agip ROTRA LSX.
Při volbě produktu je třeba dbát doporučení výrobce.

Agip Česká republika, s.r.o. - divize olejů
Pod Chodovem 1267/7, 149 00 Praha 4
Tel.: 224 495 294, Fax: 224 495 285
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SPECIFIKACE
API GL-5+LS ZF TE-ML 05D (Level)
MIL-L-2105D FERRARI
MIL-PRF-2105E

OCHRANA ZDRAVÍ
Při zacházení s tímto produktem je třeba dbát bezpečnostních předpisů!
Likvidace podle zákona o odpadech: Katalogové číslo odpadu 13 02 06
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