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AGIP DIESEL SIGMA S sunt lubrifianţi pentru motoarele Diesel de mare putere, cu aspiraţie 
normală sau supraalimentate, care funcţionează în condiţii severe de exploatare (formarea 
de depuneri şi uzură excesivă datorată caracteristicilor constructive sau a carburantului 
folosit ).  
Sunt formulate cu uleiuri de bază de calitate, cu indici de viscozitate ridicaţi şi puncte de 
curgere scăzute, aditivate detergent-dispersant, antioxidant, anticoroziv, antiuzură, 
antispumant. 
AGIP SIGMA S cu clasa de viscozitate SAE 10W/20  poate fi  folosit şi în sistemele 
hidraulice ale tractoarelor, buldozerelor, încărcătoarelor  etc., care necesită acest tip de ulei 
( ex.: Caterpillar, Tractor Co.). 
 
Caracteristici (valori tipice) 
 
Grad SAE   10W/20 30 40 50 
Viscozitate cinematică la 100°C mm²/s * 5,6-9,3 9,3-12,5 12,5-16,3 16,3-21,9 
Viscozitate cinematică la  40°C mm²/s * 42 105 160 250 
Viscozitate dinamică la -25°C,max. mPa.s ** 6700 - - - 
Indice de viscozitate  - 118 100 100 100 
Punct de inflamabilitate *** °C 225 235 250 258 
Punct de curgere, max.  °C -30 -21 -18 -15 
Densitate la 15°C kg/dm3 0,877 0,892 0,897 0,900 

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

 
 
Proprietăţi şi performanţe 
 
* "AGIP DIESEL SIGMA S" prezintă proprietăţi detergent-dispersante deosebite, care 
recomandă în mod special  folosirea  lubrifiantului  în  motoarele Diesel  supraalimentate. 
Aceste proprietăţi permit lubrifiantului să împiedice formarea de lacuri, şlamuri, reziduuri 
sau depuneri în interiorul motorului, lăsând astfel liberi segmenţii, păstrând  curate 
pistoanele şi menţinând  în suspensie substanţele care tind să se depună. 
* Lubrifiantul  rezistă la degradarea caracteristicilor sale prin  oxidarea care apare în urma  
folosirii  îndelungate  la temperatură înaltă în prezenţa aerului şi  altor agenţi. 
* Proprietăţile sale  deosebite anticorozive asigură o protecţie eficientă a părţilor metalice 
ale motorului, împotriva umidităţii şi a produselor acide care se formează în timpul arderii.  
* Caracteristicile antiuzură asigură o durată lungă de viaţă pieselor în mişcare, reducând 
sensibil  numărul  de reparaţii  şi  revizii ale motorului. 
* Proprietăţile antispumante  împiedică formarea de bule de aer în ulei evitând distrugerea 
continuităţii filmului  de ungere. 



* Cu toate că are un grad ridicat de aditivare, conţinutul de cenuşă  sulfat este redus. 
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Specificaţii şi aprobări 
 
AGIP DIESEL SIGMA S este oficial aprobat ori îndeplineşte cerinţele  specificaţiilor: 
             - API  service CD/SF 
 - US Department of the Army MIL-L-2104 E 
 - US Department of the Army MIL-L-46152C 
 - CCMC D-4, G-2 European sequence 
 - Caterpillar TO- 2 
 - Detroit Diesel Allison Type C3 (SAE 10W/20; SAE 30) 
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