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AGIP ROTRA SX é um lubrificante sintético multigrade de engrenagens especialmente projectado para 
lubrificar as transmissões e diferenciais com elevadas cargas, assim como para caixas de velocidades que 
exijam um óleo com elevadas propriedades EP (API GL-5).A superior qualidade dos componentes usados 
distingue este produto de outros óleos de transmissão, especialmente no que diz respeito às suas 
excelentes propriedades de lubrificação a baixa temperatura e elevada resistência à oxidação. 
No caso da presença de diferenciais autoblocantes multi-discos, é sugerido o uso do AGIP ROTRA SX/S. 
 
CARACTERÍSTICAS (VALORES TYPICOS) 
 

AGIP ROTRA SX 

SAE Grau 75W-90 

Viscosidade a 100°C mm²/s 13,8 

Viscosidade a 40°C mm²/s 108 

Viscosidade a -40°C mPa.s 120000 

Índice de Viscosidade  - 140 

Ponto de Inflamação COC °C 200 

Ponto de Fluidez °C -42 

Densidade a 15°C kg/l 0,865 
 
 
PROPRIEDADES E PERFORMANCES  
 
 Graças às propriedades inerentes dos componentes sintéticos com a sua muito baixa volatilidade, uma 

excelente estabilidade mesmo a altas temperaturas, elevado Índice de Viscosidade, excelente 
oleosidade e ausência de resíduos de carvão, o óleo base assegura um desempenho de first-class. 
 

 O alto Índice de Viscosidade dos componentes sintéticos permitem a redução de aditivos melhoradores 
do IV que tendem a deteriorar-se em serviço. 
 

 A excepcional qualidade dos aditivos de EP (Extrema Pressão) assegura que o AGIP ROTRA SX provê 
lubrificação sob as mais severas condições de trabalho, como o stress no deslizamento a muito altas 
rotações que ocorrem entre os dentes das engrenagens com fortes cargas de choque. 
 

 As propriedades anti-oxidantes bloqueiam os processos de oxidação que podem alterar a sua 
viscosidade, enquanto as suas propriedades anti-espuma previnem a quebra do filme de óleo, assim 
assegurando a lubrificação apropriada mesmo a altas velocidades. 
 

 Desde que a viscosidade se mantenha a mesma quer a altas ou baixas temperaturas de trabalho, o 
sistema de transmissão mantém uma performance óptima, portanto o consumo de combustível é 
minimizado. 

 
ESPECIFICAÇÔES 
AGIP ROTRA SX cumpre as seguintes aprovações e especificações: 
 
- API GL-5 
- US Department of the Army MIL-L-2105 D 
- General Motors, Chevrolet Division part. n. 9985 182 
- Ford ESW-M2C 108C 
- Chrysler MS-3626 
- Chrysler MS-3725 (Change C) 
- Massey Ferguson Engineering Standard M-1134 


