
eni Rotra ATF VI 

ENI IBERIA, S.L.U. 12.12 
Avda. de La Vega nº1 
28108 ALCOBENDAS (Madrid) 
Telf.: 902.200.429 

eni Rotra ATF VI é um lubrificante sintético de altíssimas prestações a baixa viscosidade, formulado 
com bases sintéticas de elevada qualidade e uma inovadora tecnologia de aditivos que permite cumprir as 
severas exigências da especificação DEXRON VI, para uma utilização em veículos ligeiros e comerciais 
equipados com transmissões de ultima geração. 

eni Rotra ATF VI oferece total compatibilidade com as transmissões e circuitos de direcção assistida 
de veículos ligeiros e  comerciais nos quais se exige um nível GM DEXRON II-D, II-E, III-G, III-H 

   CARACTERÍSTICAS (Valores Típicos) 

   eni Rotra ATF VI 

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

PROPRIEDADES E PRESTAÇÕES 

-eni Rotra ATF VI possui uma elevada estabilidade à oxidação que evita a formação de 
lamas e depósitos. 

-O produto garante uma excelente funcionalidade da transmissão que se traduz no máximo 
conforto de condução, em especial, nas fases de variação repentina da velocidade. 

-O elevado poder anti-espuma reduz eficazmente a formação de bolhas de ar que colocaria 
em risco a continuidade da película lubrificante sobre as superfícies em contacto. 

-As características anti-desgaste de eni Rotra ATF VI garante a protecção da transmissão 
mantendo-a em excelentes condições. 
 -eni Rotra ATF VI tem características de fricção excelentes para garantir as máximas 
prestações de transmissão mesmo a muito baixas temperaturas, evitando ao mesmo tempo 
fenómenos de vibração. 

ESPECIFICAÇÕES E APROVAÇÕES 

 -eni Rotra ATF VI está aprovado oficialmente, ou supera os requisitos das seguintes especificações: 
 -GM DEXRON VI -JWS 3324 
 -FORD MERCON LV -MITSUBISHI SP-IV 
 -JASO 1-A -MITSUBISHI ATF-J2 
 -MAN 339 Typ V1, Z2 -NISSAN Matic S 
 -AISIN WARNER AW-1 -SAAB 93 165 147 

-HYUNDAI / KIA SP-IV -TOYOTA WS 
 -HYUNDAI NWS-9638 -HONDA DW-1 
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