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             TRANSMISSION DUAL 9 FE 75W-90 
 

   Lubrificante para Transmissões Mecânicas e Diferenciais 
 

 

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO 

 
 
 
LUBRIFICANTE SINTÉTICO DE ALTA 
PERFORMANCE PARA TRANSMISSÕES 
MECÂNICAS E DIFERENCIAIS 

 
SAE 75W-90 

FUEL ECONOMY 

 

NORMAS INTERNACIONAIS 

•  API GL-4  
•  API GL-5  
•  API MT-1  
• SAE J2360 

 
HOMOLOGAÇÕES MONTADORAS 
 

• Meritor 076-N  
• MB-Approval 235.8 

•  MAN 341 type Z-2  
•  MAN 342 type S-1  
•  SCANIA STO 1:0 

•  Volvo 97312 

•  ZF TE-ML 02B 

• ZF TE-ML 05A 

• ZF TE-ML 12L 

• ZF TE-ML 12N 

• ZF TE-ML 16F 

• ZF TE-ML 17B 

• ZF TE-ML 19C 

• ZF TE-ML 21A  
• MIL-L 2105 D 

• MIL-PRF 2105 E 

• Adequado à EATON Europe 

 
 

    

APLICAÇÕES 
 

 

TOTAL TRANSMISSION DUAL 9 FE 75W-90 é um óleo sintético de alta performance desenvolvido para transmissões mecânicas 
sincronizadas ou não sincronizadas, diferenciais e engrenagens de redução que exijam API GL-4, GL-5, MT-1 ou MIL-PRF-2105 E. 

 
TOTAL TRANSMISSION DUAL 9 FE 75W-90 é um lubrificante sintético de alta performance desenvolvido com base no T.D.L (Total Drive 
Line), transmissões manuais e eixos submetidos a condições severas de utilização. 
 
TOTAL TRANSMISSION DUAL 9 FE 75W-90 atende particularmente as exigências das engrenagens e eixos dos principais fabricantes, 
como MAN, DAF, IVECO, MERCEDES, VOLVO, RENAULT, MACK com intervalos de até 180 000 km*. 
 
*A Total Lubrificantes sempre recomenda que sejam seguidas as orientações dos fabricantes quanto a quilometragem de substituição do lubrificante. 
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   BENEFÍCIOS AO CLIENTE 
 

 

• Redução do consumo de combustível em comparação com os lubrificantes standards devido a tecnologia 

FE (Fuel Economy) desenvolvida pela Total Lubrificantes. 

• Redução dos gastos de manutenção: formulação especificamente elaborada para alcançar os longos 

intervalos de troca exigidos pelas montadoras. 

• Adequado a frotas multimarcas: lubrificante adequado para as transmissões mecânicas e diferenciais dos 

principais OEM’s permite aplicação nos veículos de diferentes marcas em uma mesma frota. 

• Excelente proteção dos diferenciais e transmissões mecânicas contra o desgaste e corrosão devido às 

propriedades extrema pressão. 

• Aprimoramento do funcionamento em condições de partida: ótima fluidez a baixas temperaturas devido a um 

elevado índice de viscosidade, gerando benefícios durante a movimentação quando frio limitando as perdas por 
arrasto e consumo de combustível. 

• Excelente estabilidade em serviço devido a um elevado índice de viscosidade. 

• Compatibilidade com os filtros dos sistemas de lubrificação devido a uma melhora das propriedades 

antiespumante. 

 
 
 

 

  CARACTERÍSTICAS* 
 

Ensaios 
 

Unidades 
 

Método 
 

Resultado 
 
 

Densidade a 15º C kg/m3
 DIN 51757 D 866 

Viscosidade Cinemática a 100ºC mm
2
/s ASTM D445 15 

Viscosidade Cinemática a  40ºC mm
2
/s ASTM D445 101 

Índice de Viscosidade - ASTM D2270 157 

Viscosidade Brookfield a  -40ºC mPa.s  66.000 

Ponto de Fluidez ºC ASTM D97 -51 

Ponto de Fulgor ºC ASTM D92 190 

* As características mencionadas representam valores médios e não podem ser consideradas especificações do produto 
 
 

   RECOMENDAÇÕES  
 

 

Antes de utilizar o produto, o Manual de Manutenção do veículo deverá ser verificado: trocas de óleo devem ser realizadas 
de acordo com as recomendações do fabricante.  

 

O produto não deve ser armazenado em temperaturas superiores a 60 °C. Deve ser mantido longe da luz solar, intensas 
variações de temperatura e frios extremos.  

 

Se possível, a embalagem não deve ser exposta ao relento. Caso contrário, os tambores devem ser colocados na horizontal, 
a fim de evitar qualquer contaminação com água e danos ao rótulo. 

 

   SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE 
 

 

Com base nas informações toxicológicas disponíveis, este produto não deve causar efeitos adversos à saúde, desde que 
seja utilizado para os fins a que se destinam e de acordo com as recomendações estabelecidas na FISPQ (Ficha Industrial 
de Segurança de Produtos Químicos). Isto pode ser obtido através do seu revendedor local e está disponível para consulta 
no site www.totalbr.com.br. 
 
Este produto não deve ser utilizado para outro uso diferente do qual foi concebido. 
  
Ao descartar o produto após o uso, por favor, proteja o meio ambiente e cumpra com as legislações locais. 
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