LISTY

AGIP ROTRA SX/S
Hypoidný prevodový olej na úplne syntetickej báze s vlastnosťami odolnosti voči najvyšším tlakom (EP)
a s LS-prísadami pre extrémne zaťaženia v diferenciáloch s uzávierkou.

FYZIKÁLNE VLASTNOSTI
AGIP ROTRA SX/S
Kin. Viskozita

jednotka

SAE 75W-90

pri -40°C

mPa.s

90.000

pri 40 °C

mm2/s

103

pri 100 °C

2

mm /s

Viskozitný index

Skúšobné metódy
DIN 51 550 v spojení s DIN
51561/562, DIN 51398

15
150

DIN ISO 2909

kg/m3

850

Bod vzplanutia o. k.

°C

190

Bod tuhnutia

°C

-45

DIN 51 757
DIN ISO 2592
DIN ISO 3016

Hustota pri 15°C
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SAE 75W-90

KVALITATÍVNE ZNAKY
Agip ROTRA SX/S je syntetický prevodový olej a má voči bežným prevodovým olejom na báze minerálnych
olejov podstatné výhody.
• Vyberané vysokotlakové aditíva zaručujú bezpečné mazanie v najextrémnejších podmienkach
• Vďaka vysokému viskozitnému indexu zaručuje dobrú schopnosť tiecť pri všetkých teplotách a zabezpečuje tak optimálne mazanie
• Vyberané komponenty garantujú najlepšiu ochranu proti korózii a najmenší sklon k peneniu. Spôsobujú
zmenšenie trenia a prispievajú k úspore pohonných hmôt a k zmenšeniu hlučnosti
• Vynikajúca oxidačná stabilita bráni predčasnému starnutiu oleja a zvýšeniu viskozity
• Vyvážené Limited Slip (obmedzený sklz) vlastnosti umožňujú použitie v prevodovkách so samosvorným
diferenciálom
• Je miešateľný s automobilovými prevodovými olejmi na báze minerálnych olejov

MOŽNOSTI POUŽITIA
Agip ROTRA SX/S sa hodí obzvlášť na mazanie vysoko zaťažených automobilových rozvodoviek s hypoidným
ozubením. Tento špeciálny prevodový olej sa hodí pre všetky vozidlá s náhonom na všetky kolesá a so samosvorným diferenciálom, resp. s pomocou pri pohýnaní sa.
Agip ROTRA SX/S je následný produktom oleja Agip ROTRA LSX.
Pri výbere produktu je potrebné dbať na predpisy výrobcov.
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AGIP ROTRA SX/S
API GL-5+LS
MIL-L-2105D
MIL-PRF-2105E

ZF TE-ML 05D (Level)
FERRARI

OCHRANA ZDRAVIA
Pri zaobchádzaní s týmto produktom je potrebné dbať na bezpečnostné opatrenia !
Likvidácia podľa Zákona o odpadoch:

Katalógové číslo odpadu: 13 02 06
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