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_____________________________________________________________ _______________________________________________

AGIP ROTRA HY sunt uleiuri cu proprietăţi EP (Extremă Presiune) formulate pentru
lubrifierea  angrenajelor hipoidale care funcţionează în condiţii normale de exploatare şi
pentru care este prevăzut un lubrifiant EP.
AGIP ROTRA HY sunt recomandate, de asemenea, pentru cutiile de viteze, transmisiile
finale şi prizele de putere  ale utilajelor agricole şi din construcţii.

Caracteristici (valori tipice)
Grad SAE 80W/90 85W/90 85W/140 90 140
Viscozitate la 100°C mm²/s * 13,5-24 13,5-24 24-41 13,5-24 24-41
Viscozitate la  40°C mm²/s * 130 250 410 224 412
Viscozitate la -12°C, max. mPa.s ** - - 120000 - -
Viscozitate la -26°C, max. mPa.s ** 120000 - - - -
Temperatura maximă pentru
o viscozitate de 150 000 cP oC - - 12 - -10 - 8
Indice de viscozitate, min. - 105 100 98 95 95
Punct de inflamabilitate
COC ***, min. °C 210 210 220 220 230
Punct de curgere, max. °C -27 - 20 -12 - 16 - 12
Densitate la 15oC kg/dm3 0,895 0,900 0,905 0,905 0,915

Notă: (*) 1 mm²/s = 1 cSt (centi Stokes);  (**) 1 mPa.s = 1 cP (centi Poise) ; COC – Cleveland
Open Cup (vas deschis)

Proprietăţi şi performanţe
* AGIP ROTRA HY conţine aditivi EP ce asigură un film puternic de ulei ce se menţine chiar
şi la sarcinile  foarte  mari  care pot apare în angrenajele  hipoide folosite  la  autovehicule.
* Proprietăţile antiuzură, împreună cu cele de onctuozitate, reduc sensibil uzura danturii şi a
lagărelor.
* Stabilitatea bună la oxidare previne degradarea uleiului chiar şi la contactul cu
componentele ce lucrează la temperaturi ridicate. Astfel , se reduce tendinţa de creştere a
viscozităţii sau de formare a şlamului.
* Proprietăţile antirugină asigură protecţia eficientă a angrenajelor şi lagărelor împotriva
ruginii chiar şi în prezenţa umidităţii.
* Formarea bulelor de aer care ar putea afecta continuitatea filmului de lubrifiant  este
prevenită prin proprietăţile antispumante ale produsului.

Specificaţii
* AGIP ROTRA HY satisface cerinţele următoarelor specificaţii:

-  API GL-4
-  US Department of the Army  MIL-L-2105
-  ZF TE-ML 02, 08
-  MAN tip N 341


