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eni Rotra FE é um lubrificante  sintético para engrenagens, com particular características EP e uma 
excepcional curva viscosidade-temperatura, que permite uma elevada fluidez a muito baixas 
temperaturas.  
O grau 75W-90 é especificamente formulado para satisfazer à exigência de lubrificação do sistema caixa-
diferencial (configuração ‘transaxle’) presente nas viaturas Audi e Volkswagen com tracção dianteira. 
 
CARACTERÌSTICAS (Valores Típicos) 
 
eni Rotra FE   

SAE Grade 75W-80 75W-90 

Viscosidade a 100°C mm²/s 9,4 16,0 

Viscosidade a 40°C mm²/s 50 92 

Viscosidade a -40°C mPa.s 70000 73000 

Índice Viscosidade  - 170 182 

Ponto de Inflamação °C 185 188 

Ponto de Fluidez °C -45 -45 

Densidade a 15°C kg/l 0,865 0,868 
 
 
PROPRIEDADES E PRESTAÇÔES 
 
 Os aditivos EP conferem ao produto a capacidade de garantir a protecção das superfícies de contacto 

nos dentes das engrenagens, mesmo em condições de carga e deslizamento severos. 
 O excepcional índice de viscosidade do produto garante uma baixíssima viscosidade à temperatura a 

frio, essencial para um clima rigoroso, e uma elevada viscosidade a quente, necessária para a 
protecção das engrenagens a altas temperaturas. 

 A presença da base sintética confere ao produto uma excepcional estabilidade térmica-oxidativa que 
garante a protecção contra a formação de lacas e depósitos. 

 A específica propriedade anticorrosiva protege as engrenagens, suportando assim a presença de 
humidade. 

 A robusta aditivação anti-espuma minimizam a formação de bolhas de ar que podem afectar 
negativamente a continuidade da película lubrificante. 

 Advertência: este produto não pode ser utilizado em aplicações onde o fabricante exige um API GL-5. 
 

 
APLICAÇÕES 
 
eni Rotra FE é um lubrificante para engrenagens API “GL-4+” especificamente formulado para responder à 
especificação VW 501.50 (G 50) para a lubrificação do sistema caixa-diferencial (configuração ‘transaxle’) 
presente nas viaturas Audi e Volkswagen com tracção dianteira. 
  
ESPECIFICAÇÕES E APROVAÇÕES 
 
eni Rotra FE é oficialmente aprovado ou cumpre os requisitos das seguintes especificações: 
 
- API GL-4  
- ZF TE ML 17A level (75W-80) 
-     VW 501.50 (G50) (75W-90) 


