AGIP ROTRA MP DB

KATA LO G OV É

LISTY

Olej pre hypoidné prevodovky, špeciálne pre motorové vozidlá a pracovné stroje firmy Daimler Benz.

FYZIKÁLNE VLASTNOSTI
AGIP ROTRA MP DB

SAE 85W-90
jednotka

SAE 85W-90

Skúšobné metódy
DIN 51 550

Din. Viskozita

pri -12°C

mPa.s

130.000

Kin. Viskozita

pri 40 °C

mm2/s

180

pri 100 °C

2

mm /s

16,5

ASTM D 445

95

DIN ISO 2909

kg/m

0,905

ASTM D 1298

Bod vzplanutia o. k.

°C

205

ASTM D 92

Bod tuhnutia

°C

-21

ASTM D 97

Viskozitný index
Hustota pri 15°C

3

KVALITATÍVNE ZNAKY
Agip ROTRA MP DB tvorí medzi bokmi zubov ozubených kolies aj v najťažších prevádzkových podmienkach,
pri vysokom alebo striedavom zaťažení, ako aj pri veľmi vysokých rýchlostiach, vysokoúčinný mazací film.
Vlastnosti zmenšovania opotrebovania a vysoká mazacia schopnosť výrazne zmenšujú opotrebovanie ozubených kolies a ložísk a tým predlžujú životnosť prevodovky.
Agip ROTRA MP DB zostáva odolný voči starnutiu, nespôsobuje koróziu ani na medi, ani na oceli, ani na
iných kovoch a zliatinách a udržuje mazané dielce vo vynikajúcom stave. Môže sa preto používať pre najdlhšie
výrobcami plánované intervaly výmeny oleja, pretože nemá sklon k nárastu viskozity a je inhibovaný proti
tvorbe kalov.
Agip ROTRA MP DB bráni tvorbe hrdze na ložiskách a ozubeniach vo vlhkom prostredí. Vďaka nepatrnej
tvorbe peny sa neovplyvní schopnosť mazacieho filmu znášať tlak kvôli uzavretým vzduchovým bublinám.

MOŽNOSTI POUŽITIA
Agip ROTRA MP DB je predpísaný na mazanie prevodoviek Daimler-Benz-Getrieben s hypoidným ozubením pri vysokom zaťažení, vysokých prevádzkových teplotách a vysokom podiele klzného trenia medzi
bokmi zubov.
Agip ROTRA MP DB sa môže používať pre normálne meničové prevodovky a prevodovky riadenia vozidiel
Daimler-Benz a pre meničové prevodovky, koncové pohony a spojky poľnohospodárskych strojov a strojov na zemné práce. Tento olej je použiteľný pre všetky prevodovky, pre ktoré výrobca odporúča použitie
hypoidného prevodového oleja (GL-5).
Pri výbere produktu je potrebné dbať na predpisy výrobcov.
číslo produktu: 0323
Agip Česká republika, s.r.o. - divize olejů
Pod Chodovem 1267/7, 149 00 Praha 4
Tel.: 224 495 294, Fax: 224 495 285
e-mail: oleje@agip.cz
www.agip.cz
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ŠPECIFIKÁCIE
API GL - 5
MIL-L-2105 D

MB 235 VW TL 727 (Level)

OCHRANA ZDRAVIA
Pri zaobchádzaní s týmto produktom je potrebné dbať na bezpečnostné opatrenia !
Európsky katalóg odpadov:

13 02 05 (Ref.: 2001/118/CE)

Trieda ohrozenia vôd (WGK):

2

samozaradenie podľa VwVwS
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