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AGIP AUTO SYNTOL 3011 este un lubrifiant complet sintetic, pentru utilizare în 
motoarele în doi timpi ale ambarcaţiunilor nautice. Este formulat cu aditivi fără cenuşă şi 
ulei de bază biodegradabil şi care asigură reducerea considerabilă a fumului din gazele 
eşapate. 
Produsul este destinat lubrifierii motoarelor în doi timpi cu puteri ridicate dotate cu răcire 
cu aer sau apă. 
Lubrifiantul, cu autoamestecare, poate fi folosit şi cu benzine fără plumb. 
 
Caracteristici ( valori tipice ) 
Grad SAE   15W/30 
Viscozitate cinematică la 100°C mm²/s * 9,3...12,5 
Viscozitate cinematică la  40°C mm²/s * 77 
Viscozitate dinamică la  -15°C mPa.s ** 3000 
Indice de viscozitate - 145 
Punct de inflamabilitate  (vas închis) °C 70 
Punct de curgere oC -24 
Densitate la 15°C kg/dm3 0,915 

Notă: (*) 1 mm²/s = 1 cSt (centi Stokes); (**) 1 mPa.s = 1 cP (centi Poise) 
 
Proprietăţi şi performanţe  
* AGIP AUTO SYNTOL 3011 este formulat cu un ulei de bază sintetic de ultimă generaţie 
care-i asigură un comportament excepţional în motor, chiar la temperaturi foarte mari, 
garantând o stare perfectă de curăţenie a organelor motorului şi caracteristici antiuzură 
superioare. 
* Pachetul complex de aditivi asigură excelente proprietăţi detergente prin care se 
previne formarea depunerilor în toate zonele motorului . 
* Proprietăţile excelente de auto-amestecare asigură formarea rapidă şi uniformă a 
amestecului ulei-benzină în motoarele prevăzute cu sisteme automate de injecţie a 
uleiului. 
* Uleiul 2T RACING PLUS asigură motorului performanţe maxime şi pentru benzine 
neetilate şi concentraţii reduse în amestec. 
* Produsul poate fi folosit şi în amestec cu combuctibili mai grei, cum ar fi cei pentru 
motoare în doi timpi cu solicitări foarte mari, respectând recomandările de amestecare 
ale construcrorului. 
 
Specificaţii   
AGIP 2T RACING PLUS îndeplineşte următoarele ceriţe ale specificaţiilor constructorilor 
şi cele referitoare la tipul serviciului: 

- API TC+   - SUZUKI 
- PIAGGIO   - YAMAHA 
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