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AGIP CITY TEC 4T este un lubrifiant sintetic de înaltă calitate, multigrad,  formulat pentru a da deplină 
satisfacţie în lubrifierea motoarelor în patru timpi care echipează motocicletele şi scuterele. Lubrifiantul 
satisface cerinţele impuse de condiţiile de exploatare pe şosea şi în afara acesteia, cum ar fi temperaturile 
ridicate specifice specifice competiţiilor sau scăzute, caracteristice funcţionării în condiţii cu opriri şi 
porniri frecvente (“stop and go”). 
Lubrifiantul a fost formulat special pentru a îndeplini cerinţele specificaţiilor  grupului PIAGGIO pentru 
modelele fabricate, în scopul asigurării unor performanţe maxime,  dar poate fi utilizat şi pentru 
lubrifierea motoarelor produse de alţi fabricanţi. 
 
 

Caracteristici (valori tipice) 
 

Clasa SAE 10W-40 
Viscozitate cinematică la 100°C mm²/s * 14,1 
Viscozitate cinematică la  40°C mm²/s * 95 
Viscozitate la -25oC mPa.s ** 6700 
Indice de viscozitate - 154 
Punct de inflamabilitate  COC (vas deschis) °C 220 
Punct de curgere  °C -30 
Densitate la 15°C kg/dm3 0,871 

Notă: (*) 1 mm²/s = 1 cSt (centi Stokes); (**) 1 mPa.s = 1 cP (centi Poise)   
 
 

Proprietăţi şi performanţe  
 

* AGIP CITY TEC 4T este suficient de fluid la temperaturi scăzute şi asigură o viscozitate ridicată la 
temperaturi crescute. Ca urmare, poate fi utilizat în toate anotimpurile.  
* Prin formularea sa specială, reduce la minimum formarea depunerilor. Ca urmare, AGIP CITY TEC 
4T  previne blocarea segmenţilor, asigură curăţenia pistoanelor şi menţine depunerile în suspensie. 
* Prin proprietăţile sale antiuzură, se asigură o durată mărită de utilizare a pieselor în mişcare, mărind 
considerabil perioadele între reparaţii. Produsul asigură lubrifierea optimă a transmisiei prin angrenaje şi a 
ambreiajelor umede. 
* Asigură intervalele maxime între schimburile de ulei recomandate de constructori cu un ridicat interval  
de siguranţă  
 
 

Specificaţii şi aprobări 
 

AGIP CITY TEC 4T  îndeplineşte cerinţele impuse prin specificaţiile: 
API SL;  ACEA A3;  JASO MA 

 

şi este aprobat de: 



 Aprilia, Derbi, Gilera, Moto Guzzi, Piagio, Scarabeo, Vespa 
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