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AGIP  SIGMA  UltraPlus TFE  SAE 10W-40 F.T.  M 76/2006
ACEA E 6, E 4; MB 228.51; MAN M 3477; Low SAPS

Ulei special, pentru reducerea consumului de combustibil, de calitate “Low SAPS”
(conţinut redus de cenuşă sulfat, fosfor şi sulf), pentru motoarele autovehiculelor cu
sisteme de tratare a gazelor de evacuare, exceptând pe cele Mercedes Benz şi MAN.

Caracteristici (valori tipice):
AGIP SIGMA UltraPlus TFE Unitatea 10W/40 Metode
Viscozitate cinematică la 40 °C mm²/s * 95,4 DIN 51 550
Viscozitate cinematică la 100  °C mm²/s * 12,5...16,3 ASTMD 445
Indice de viscozitate - 156 DIN ISO 2909
Densitate la 15 °C kg/m3 854 ASTM D 1298
Punct de inflamabilitate  COC ** °C 237 ASTM D 92
Punct de curgere °C -30 ASTM D 97
Cenuşă sulfat g/100g 0,92 DIN 51 575
Cifra de bazicitate mgKOH/g 10 DIN ISO 3771

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

Proprietăţi şi performanţe:
AGIP SIGMA  UltraPlus TFE este un ulei cu proprietăţi superioare, pentru reducerea
consumului de combustibi, cu calităţi “Low SAPS” şi UHPD (Ultra High Performance
Diesel), formulat cu uleiuri de sinteză obţinute prin noi tehnologii. Este destinat motoarelor
diesel care îndeplinesc cerinţele speciale impuse prin standardele EURO 4 şi EURO 5 în
ceea ce priveşte tratarea gazelor de evacuare. Îndeplineşte şi condiţiile EURO 3 pentru
combustibili cu conţinut de sulf sub 50 ppm.

Utilizări:
AGIP SIGMA  UltraPlus TFE este formulat special pentru utilizare în noile motoare diesel,
pentru autovehicule comerciale, cu sisteme de tratare a gazelor arse şi durată lungă de
utilizare în motoarele MB şi MAN cu sisteme SCR (recircularea gazelor eşapate), CRT
(catalizator pentru tratarea gazelor evacuate) şi DPF (filtre cu particule pentru gazele arse).
Utilizarea uleiului este permisă doar pentru combustibili care nu conţin sulf.
Uleiul poate fi utilizat pentru motoarele diesel MB care echipează autovehiculele comerciale
şi autoturismele care sunt dotate cu sisteme de tratare a gazelor de evacuare.
Nu este admisă utilizarea uleiului pentru motoarele pe benzină.

Specificaţii:
-  ACEA  E6, E4 - CAT TO-2       - EvoBus
-  MB 228.51 - DAF HP-2       - ZF TE-ML 04C
-  VW 505 00 (Level) - RENAULT RVI/RXD        - Allison C-4
-  MTU Type 3 -  MAN M 3477;  MAN M 3277 CRT low ash



Instrucţiuni de sănătate: Vezi fişa tehnică de securitate!


