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AGIP ROTRA SX       F.T.  TA 36/2008 
 

 
AGIP ROTRA SX este un lubrifiant multigrad, complet sintetic, formulat special pentru 
lubrifierea cutiilor de viteze şi diferenţialelor puternic solicitate, ca şi pentru angrenajele 
care necesită uleiuri cu proprietăţi EP (API GL-5). 
Datorită calităţilor superioare ale componenţilor folosiţi, uleiul posedă, comparativ cu 
alte produse, o înaltă rezistenţă la oxidare şi prorpietăţi foarte bune de lubrifiere la 
temperaturi scăzute. 
În cazul existenţei diferenţialelor miltidisc cu limitarea alunecării, vă recomandăm 
utilizarea produsului AGIP ROTRA LSX. 
 
Caracteristici ( valori tipice ) 
Grad SAE  75W/90 
Viscozitate cinematică la 100 °C mm²/s * 13,5...24 
Viscozitate cinematică la  40 °C mm²/s * 106 
Viscozitate dinamică la -40 °C mPa.s ** 120000 
Indice de viscozitate - 130 
Punct de inflamabilitate COC *** °C 200 
Punct de curgere °C - 42 
Desitate la 15 °C kg/dm3 0,870 

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

- Prin uleiul de bază folosit, complet sintetic, se asigură cele mai bune proprietăţi 
de performanţă:  volatilitate foarte scăzută, stabilitate la temperaturi ridicate, 
indice de viscozitate ridicat, absenţa depunerilor carbonoase, excelente calităţi de 
ungere. 

- Indicele de viscozitate (IV) ridicat al componenţilor sintetici permite reducerea 
conţinutului de aditivi amelioratori de IV care se degradează în timpul exploatării. 

- Calităţile excepţionale ale aditivilor EP asigură lubrifierea în cele mai severe 
condiţii de operare: viteze de alunecare foarte mari între dinţi şi sarcini ridicate 
prin şoc. 

- Proprietăţile antioxidante foarte bune previn degradarea uleiului şi modificarea 
viscozităţii, astfel încât, împreună cu proprietăţile antispumante, se previne 
ruperea peliculei de lubrifiant dintre dinţii angrenajelor.  

- Deoarece viscozitatea rămâne aproape la aceeaşi valoare atât la temperaturi      
scăzute cât şi la temperaturi ridicate, performanţele sistemului de transmisie 
rămân în domeniul optim astfel încât se asigură o reducere a consumului de 
combustibil. 
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Specificaţii 
AGIP ROTRA SX  îndeplineşte cerinţele următoarelor servicii şi specificaţii: 
API GL-5  
MIL-L-2105D   
General Motors, Chevrolet Division part. n. 9985 182 
Ford ESW-M2C 108C 
Chrysler MS-3626, MS-3275 (Change C) 
Massey Ferguson Engineering Standard 1134-M 
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