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TRANSELF TRX  75W-80  
 

 
 

Lubrificante Sintético de Extrema Pressão para Caixas de Câmbio Manuais Extremamente 
Solicitadas 
  

 
 
 

Caixas de Câmbio 
PC 

Light Duty 

• Lubrificante adequado aos veículos Renault equipados com caixas de câmbio 
família «J» e TLx. 

• Geralmente, este lubrificante é adaptado às exigências das caixas de 
mudanças mecânicas, dos veículos urbanos e utilitários leves, equipados 
com anéis sincronizadores  em latão, de configuração simples ou 
multicônicas. 

 

 
 
 

API GL 4+ 
 

Homologado Renault 

• Atende a especificação internacional API GL4+. 

• Homologado e recomendado pela Renault para caixas de cambio Jxx, TLx. 

 
 
 

 

 
Conforto na condução em 

qualquer clima 
 
 

Operação sob condições 
severas 

 
 

Longevidade 
da caixa de câmbio 

• Aumento da velocidade de troca em baixas temperaturas, graças à sua ótima 
propriedade de fluxo a frio. 

• Evita problemas com ruídos nas trocas de velocidade graças a sua ótima 
estabilidade ao cisalhamento que garante uma viscosidade suficientemente 
alta em altas temperaturas (« stay-in-grade »). 

• Garante boa proteção aos dentes das engrenagens mesmo sob as condições 
mais severas de uso, graças a suas propriedades de extrema pressão. 

• Mantém boas trocas de marcha durante toda vida útil da caixa de câmbio com 
seu coeficiente de atrito cinemático. 

• Reforça a proteção contra o desgaste, especialmente em relação a caixas de 
câmbio e seus dispositivos mecânicos. 

• Excelente estabilidade térmica e resistência a oxidação. 

• Altíssima resistência ao cisalhamento. 

• Excelente capacidade antiferrugem e anticorrosão. 

• Nova formulação menos sensível a água. 
 

 
 
 
 
 

Tranself TRX Unidade  75W-80 

Densidade a 15 °C Kg/m³ 868 

Viscosidade cinemática ,40 °C mm2/s 35,7 

Viscosidade cinemática ,100 °C mm2/s 7,6 

Ponto de fluidez    °C - 51 
 

Valores médios fornecidos a título indicativo 
 
 

TOTAL LUBRIFICANTES DO BRASIL 
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Este lubrificante quando utilizado conforme recomendação e para a aplicação ao qual está previsto, não apresenta risco particular 
A ficha apresentando dados de segurança, em conformidade com a legislação em vigor, encontra-se à sua disposição junto do seu representante comercial local ou através do site 
www.totalbr.com.br.  
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