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TRANSELF TRJ 75W-80 
 

       
 

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

 
 
 

Caixas de câmbio 
mecânicas 

 

 Lubrificante de base semissintética inidicada para todas as caixas do tipo 
mecânica da linha de passeio da marca Renault 
 

 Particularmente recomendado para atender as exigências de caixas de 
   velocidades manuais , equipados com anéis 
   sincronizadores de latão, com configuração simples e multi-cones 
 

 
 

API GL 4 + 
 

Homologado Renault 

  Nível API GL 4 + 
 

  Homologado e preconizado pela Renault 
 
 
 

 

 
Conforto na condução em 

qualquer clima 
 
 

Funcionamento sob forte 
carga 

 
 

Longevidade 
da caixa 

 Facilidade na troca de marchas em tempo frio devido a sua pouca viscosidade 
   à baixa temperatura. 

 Evita os fenômenos de ruído na hora das mudanças de marcha,graças a sua 
boa resistência ao cisalhamento, garantindo uma viscosidade suficientemente 
elevada em altas temperaturas ( « stay-in-grade »). 

 Evita os desengates difíceis das marchas e os estalos , graças a sua 
formulação específica. 

 Garante uma proteção das engrenagens sob as pressões mais severas devido   
   ao elevado nível de extrema pressão. 
 Assegura uma perfeita sincronização das mudanças durante toda a vida da 

caixa graças ao seu alto nível com relação ao atrito. 
 Protege eficazmente o funcionamento das partes da caixa por sua capacidade 

antidesgaste reforçada.  
 Boa estabilidade térmica e a oxidação. 
 Excelente poder antioxidante e anticorrosivo 
 

 
 
 
 

Tranself TRJ Unidade  75W-80 

Densidade a 15 °C -- 0,884 

Viscosidade cinemática ,40 °C mm2/s 47 

Viscosidade cinemática ,100 °C mm2/s 8,5 

Índice de viscosidade -- 175 

Ponto de fluidez    °C - 40 
 

                                                    Valores médios fornecidos a título indicativo 

 
 
 

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

 

PERFORMANCES 

VANTAGENS  

CARACTERÍSTICAS 

UTILIZAÇÕES 


