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AGIP ROTRA GL sunt uleiuri de tip EP (extremă presiune), recomandate pentru lubrifierea 
angrenajelor hipoide care funcţionează în condiţii severe de exploatare, sub sarcini 
dinamice  ridicate. 
Uleiurile pot  fi  folosite, de asemenea, în cutiile de viteze şi casetele de direcţie 
convenţionale ale autoturismelor şi camioanelor, precum şi în cutiile de viteze şi  
transmisiile finale ale utilajelor agricole sau pentru construcţii. 
Produsele pot fi folosite pentru lubrifierea tuturor angrenajelor, indiferent de construcţia lor, 
în cazul în care constructorii recomandă uleiuri EP. 
 

Caracteristici ( valori tipice ) 
Grad SAE   80W/90 85W/140 
Viscozitate cinematică la 40°C mm²/s * 144 400 
Viscozitate cinematică la 100°C mm²/s * 13,5...24 24...41 
Viscozitate dinamică la –12°C mPa.s ** - 120000 
Viscozitate dinamică la –26°C mPa.s ** 110000 - 
Indice de viscozitate  - 105 95 
Punct de inflamabilitate  COC *** °C 210 220 
Punct de curgere  °C -25 -15 
Densitate la 15°C kg/dm3 0,900 0,910 

Notă: (*) 1 mm²/s = 1 cSt (centi Stokes);  (**) 1 mPa.s = 1 cP (centi Poise); (***) COC- Cleveland 
Open Cup (vas deschis) 
 

Proprietăţi şi performanţe 
* Datorită prezenţei aditivilor EP uleiul asigură un film lubrifiant continu chiar dacă 
angrenajul lucrează îin condiţii severe de exploatare sub acţiunea  sarcinilor dinamice şi a 
şocurilor sau la  viteze de alunecare intermitente între dinţi. 
* Prin proprietăţile remarcabile antiuzură şi de onctuozitate se reduce sensibil uzura 
danturii angrenajelor şi  lagărelor. 
* Stabilitatea ridicată la oxidare previne degradarea uleiului în contact cu componentele ce 
lucrează la temperaturi ridicate, reducând astfel tendinţa de creştere a viscozităţii  sau de 
formare a  şlamului. 
* Produsele pot fi folosite pentru intervale lungi de schimb, în concordanţă cu 
recomandările constructorilor. 
* AGIP ROTRA GL nu corodează oţelul, cuprul, sau alte metale şi aliaje protejând astfel 
componentele lubrifiate şi  mentinându-le în cele mai bune condiţii. 
* Previn  ruginirea angrenajelor şi lagărelor chiar şi în prezenţa umidităţii. 
* Prin proprietăţile bune antispumante se reduc eventualele  discontinuităţi ale filmul de 
lubrifiant prin înglobarea bulelor de aer. 
 

Specificaţii 
Uleiurile AGIP ROTRA GL îndeplinesc cerinţele specificaţiilor: 

- API GL-5 



- MIL-L-2105D 
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