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AGIP SIGMA SUPER TFE    SAE 10W-40 F.T.  M 73/2006
_____________________________________________________________
ACEA E7, E5, E4, E3, B4;     API  CI-4/SL

Ulei cu performanţe ridicate, cu interval de schimb prelungit şi clasă de viscozitate
care asigură reducerea consumului de combustibil, agreat de constructorii de motoare şi
recomandat pentru autovehicule comerciale, autoturisme şi autobuze cu motoare diesel.

Caracteristici (valori tipice):
AGIP SIGMA SUPER TFE Unitatea SAE 10W/40 Metode
Viscozitate cinematică la 100  °C mm²/s * 12,5...16,3 DIN 51 550
Viscozitate cinematică la 40oC mm²/s * 107,5 DIN 51 550
Indice de viscozitate - 138 DIN ISO 2909
Densitate la 15 °C g/cm3 0,876 DIN 51 757
Punct de inflamabilitate  COC ** °C 222 DIN ISO 2592
Punct de curgere °C -35 DIN ISO 3016

Notă: (*) 1 mm²/s = 1 cSt (centi Stokes); (**) COC – Cleveland Open Cup (vas deschis)

Proprietăţi şi performanţe:
Agip SIGMA SUPER TFE îndeplineşte cerinţele ridicate de performanţă ale noilor motoare
diesel fiind desemnat ca ulei UHPD (Ultra High Performance Diesel oil). Utilizarea sa în
motoarele diesel cu performanţe ridicate este posibilă datorită combinării speciale a
aditivilor moderni cu uleiul de bază obţinut prin procese de sinteză. Uleiul îndeplineşte noile
cerinţe prevăzute de specificaţiile ACEA E 7 şi API CI-4.

Utilizări:
Agip SIGMA SUPER TFE este un ulei modern, cu proprietăţi de reducere a consumului de
combustibil şi conţinut optim de cenuşă sulfat (ACEA E5), care a fost formulat pentru
utilizare în companiile care folosesc autovehicule şi echipamente dotate cu motoare diesel.
Agip SIGMA SUPER TFE este recomandat, respectiv aprobat, de cele mai cunoscute firme
constructoare de autovehicule şi motoare, pentru intervale de schimb prelungite în
condiţiile specificate de exploatare.

Specificaţii:
-  ACEA  E7, E5, E4; B4 - Volvo VDS-2 - CAT TO-2
-  API CI-4/SL - MB 228.5 şi 229.1 - Allison C-4
-  MAN M 3277 CRT-low ash - ZF TE-ML 04C - MTU Type 3
- VW 505 00 (Level) - Renault RVI-RXD

Instrucţiuni de sănătate: Vezi fişa tehnică de securitate!
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