
 

eni Rotra HY DB synth 

 

 
 

eni S.p.A. 
Downstream & Industrial Operations 
 

Via Laurentina 449, 00142 Roma 
 +39 06 5988.1 
eni.com 

10/2014 
IT1232-01 
Page 1 di 1 

 

S
C

H
E

D
A

 P
R

O
D

O
T

T
O

 

Lubrificante completamente sintético de altíssima prestação com economia de combustível, 
estudado especificamente para os sistemas de transmissão de veículos pesados da Mercedes, 
mas também adequado para uso em veículos ligeiros e comerciais. 
 
CARACTERÍSTICAS (Valores Típicos) 
 
eni Rotra HY DB synth                  
Grau SAE 75W-90 
Viscosidade a 100°C mm²/s 14,5 
Viscosidade a 40°C mm²/s 95 
Índice de Viscosidade  154 
Densidade a 15°C g/cm³ 0,85 
Ponto de Inflamação °C 220 
Ponto de Fluidez  °C -42 
 
 
PROPRIEDADES E PRESTAÇÕES 
 

 eni Rotra HY DB synth é formulado com óleo base completamente sintético que 
confere ao produto altíssima prestação. 

 
 A moderna tecnologia de aditivação utilizada garante uma correta e fiável lubrificação 

do sistema de transmissão sujeito a elevadas solicitações mecânicas. 
 
 Graças à sua elevada estabilidade térmica, eni Rotra HY DB synth mantém a 

transmissão em perfeito estado, mantendo o sistema livre de depósitos. 
 
 O produto garante um perfeito engrenamento da transmissão e dos sincronizadores 

mesmo em condições de temperatura ambiental extrema, em particular em climas 
muito rígidos, evitando o ruído nas mudanças. 

 
 A capacidade do eni Rotra HY DB synth de resistir ao fenómeno de oxidação, previne 

a precoce degradação do lubrificante e o consequente incremento da viscosidade, 
permitindo intervalos de substituição prolongados.  

 
APLICAÇÕES  
 
eni Rotra HY DB synth cumpre os severos requisitos da Mercedes para a utilização de 
lubrificantes em veículos pesados (serie ACTROS, UNIMOG, MB-TRAC) bem como em veículos 
ligeiros e comerciais. 
O produto poderá ser utilizado quando for solicitado um lubrificante de prestação API GL-4 no 
grau de viscosidade 75W-90. 
 
ESPECIFICAÇÕES E APROVAÇÕES 
 
- API GL-4 
- MB-Approval 235.11 
- MAN 341 Typ MB 
- ZF TE-ML 8 


