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 eni Rotra Multigear é um lubrificante para transmissões dotado de características EP (extrema 
pressão) apropriado para o uso nas caixas manuais de veículos pesados, em particular, nas 
transmissões equipadas com “intarder” e “retarder”. 
 
   CARACTERÍSTICAS (Valores Típicos) 
 
   eni Rotra Multigear 
 

   
75W-80 

 

   Viscosidade a 100° C 
   Viscosidade a 40° C 
   Viscosidade a -40° C 
   Índice de viscosidade 
   Ponto de inflamação V. A. 
   Ponto de fluidez crítica 
   Densidade a 15° C 

cSt 
cSt 
cP 

 
°C 
°C 

kg/ l 

 9,2 
62 

120.000 
129 
228 
-48 

0,876 

 

 
PROPRIEDADES E PRESTAÇÕES 
 - eni Rotra Multigear foi desenvolvido com uma  fórmula inovadora, baseada na utilização de 
bases lubrificantes sintéticas que permitem ter intervalos de substituição prolongados. O pacote de 
aditivos foi estudado para maximizar as propriedades anti-desgaste e o rendimento mecânico nas 
caixas submetidas a regimes de trabalho gravosas; a presença de modificadores de fricção, permitem 
melhorar as prestações dos sincronizadores. 
 -A manutenção de uma elevada fluidez, mesmo a baixas temperaturas, permite ao eni Rotra 
Multigear ter um excelente comportamento em condições ambientais particularmente adversas 
(climas frios). 
 -eni Rotra Multigear possui uma elevada resistência aos processos de oxidação 
particularmente críticos, que se dão em condições de trabalho prolongado a temperaturas muito 
elevadas. 
 -A propriedade anti-ferrugem do eni Rotra Multigear garante a máxima protecção das 
engrenagens e apoios contra os fenómenos de corrosão. 
 -O seu elevado poder anti-espuma impede eficazmente a formação de bolhas de ar que 
poriam e risco a continuidade da película lubrificante sobre as superfícies em contacto. 
 
ESPECIFICAÇÕES E APROVAÇÕES 
 eni Rotra Multigear está oficialmente aprovado ou cumpre as  especificações: 
 

 API GL-4 
 MB 235.4 level 
 MB Unimog 
 MAN 341 Type E3, Z4 
 ZF TE-ML 02L, 16K 
 DAF 
 EATON semi-synthetic (300.000 km) 
 SCANIA intarder 
 VOITH retarder 
 VOLVO transmissões em camiões (no “long drain”) 
 VOLVO 97305 level 
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