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AGIP ROTRA HY DB SYNTH este un ulei pentru transmisii, complet sintetic, cu proprietăţi 
de performanţă ridicate şi de reducere a consumului de combustibil, special formulat 
pentru autovehicule DaimlerChrysler. 
 
Caracteristici ( valori tipice) 
Grad SAE  75W/90 
Viscozitate cinematică la   40°C mm2/s * 95 
Viscozitate cinematică la  100°C mm2/s * 13,5...24 
Indice de viscozitate  - 154 
Punct de inflamabilitate  COC ** °C 220 
Punct de curgere  °C -42 
Densitate la  15°C kg/dm3 0,850 
Notă: (*) 1 mm²/s = 1 cSt (centi Stokes);  (**) COC – Cleveland Open Cup (vas deschis) 
 

Proprietăţi şi performanţe 
AGIP ROTRA HY DB SYNTH este un ulei modern pentru transmisii, cu proprietăţi de 
reducere a consumului de combustibil, formulat pe bază de ulei sintetic şi care prezintă  
avantaje semnificative în comparaţie cu uleiurile standard pentru transmisii pe bază 
minerală: 

 Tehnologia modernă de aditivare asigură lubrifierea în siguranţă a transmisiilor 
manuale supuse solicitărilor ridicate; 

 Excelenta stabilitate termică asigură o protecţie ridicată la formarea depunerilor; 
 Asigură intrarea uşoară în angrenare şi eliminarea vibraţiilor chiar la temperaturi 

coborâte; 
 Asigură lubrifierea în condiţii optime a transmisiei într-un domeniu foarte larg de 

temperaturi, precum şi reducerea consumului de combustibil datorită excelentelor 
caracteristici viscozitate/temperatură. 

Excelenta stabilitate la oxidare previne degradarea uleiului şi creşterea viscozităţii.  
 
Utilizări  
AGIP ROTRA HY DB SYNTH este un ulei modern pentru transmisii hipoide, special formulat 
pentru a îndeplini cerinţele DaimlerChrysler. Produsul este recomandat pentru utilizare în 
autovehiculele ACTROS, UNIMOG, MB-TRAC ca şi pentru autovehiculele grele pentru 
transport călători. Poate fi folosit ţi în cazurile în care constructorul recomandă un ulei cu 
viscozitatea SAE 75W/90 şi nivelul de calitate API GL-4. Produsul este miscibil cu uleiurile 
minerale pentru transmisii auto. 
Va rugăm să studiaţi recomandările constructorului când alegeţi produsul. 
 

Specificaţii  
Produsul îndeplineşte cerinţele specificaţiilor: 



-  API GL-4;   MB – Approval  235.11 
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