
 

eni Rotra MP/S 85W-90 
Eni Rotra MP/S yra EP (ekstremalaus slėgio) speciali pavarų alyva. Ji rekomenduojama riboto slydimo 

diferencialams ir hipoidinems pavaroms kurios yra veikiamos didelėmis dinaminėmis apkrovomis, esant dideliems 

slydimo greičiams tarp pavarų krumplių prie aukštų darbinių temperatūrų. 

Eni Rotra MP/S gali būti naudomas tose transmisijose, kuriose gamintojai rekomenduoja alyvą su antisukibimo - 

praslydimo savybėmis. 

CHARAKTERISTIKOS  
 

SAE  85W-90 

Klampa prie 100 °C mm²/s 18,5 

Klampa prie 40 °C mm²/s 206 

Klampa prie -12 °C mPa.s 25000 

Klampumo indeksas - 100 

Pliūpsnio temperatūra COC °C 215 

Stingimo temperatūra °C -24 

Tankis prie 15°C kg/l 0,905 

 

SAVYBĖS IR VEIKIMAS 

Geriausi pačios EP alyvos priedai užtikrina nuolatinę alyvos plėvelę pavarose, dirbančiose sudėtingiausiomis 

sąlygomis, įskaitant sunkias dinamines ir smūgines apkrovas, didelius ir besikeičiančius apsisukimo greičius tarp 

krumpliaračių. 

Antisukibimo-praslydimo priedas sumažina trinties koeficientą ir apsaugo nuo vibracijos sankabos mechanizmą 

riboto slydimo diferencialuose šlapiuose stabdžiuose traktorių transmisijose. 

Alyvos savybės puikiai apsaugo nuo nusidėvėjimo pavarų krumplius ir guolius. 

Ypač geras oksidacinis stabilumas užtikrina alyvos savybių ilgalaikiškumą, netgi naudojant alyvą aukštose 

temperatūrose. Taigi užkertamas kelias klampumo padidėjimui ir nuosėdų susidarymui. 

Alyva apsaugo nuo rūdijimo plieną, varį ir kitus metalus ir jų lydinius, tuo būdu visos dalys išlaiko pirmarūšę būklę. 

Efektyviai apsaugo guolius ir pavaras nuo rūdžių, netgi esant drėgmei. 

Alyvos anti-putojimo savybė apsaugo nuo burbulų susidarymo, kurie galėtų neigiamai veikti alyvos plėvelę. 
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eni Rotra MP/S 85W-90 
 

SPECIFIKACIJOS IR PATVIRTINIMAI 

Eni Rotra MP/S  yra oficialiai patvirtina bei atitinka šių specifikacijų reikalavimus : 
 

- API GL-5 
- FORD M2C-154A 
- FORD M2C-105A 
- LIEBHERR Cranes 
- MIL L 2105 D 
- ZF TE-ML 05C, 12C, 16E, 21C 
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