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AGIP SIGMA TRUCKSINT TFE este un lubrifiant multigrad, complet sintetic,  de tip UHPD 
(Ultra High Performance Diesel oil) destinat  motoarelor Diesel supraalimentate  care 
funcţionează în condiţii grele de exploatare şi asigură reducerea consumului de 
combustibil. Uleiul asigură intervale de schimb prelungite.  
AGIP SIGMA  TRUCKSINT TFE  este alegerea ideală pentru acele utilizări (în special pentru 
autovehiculele cu remorci) pentru care este necesar un ulei cu calitate excelentă. 
 
Caracteristici ( valori tipice ) 
Grad  SAE   5W/30 
Densitate la 15°C kg/l 0,855 
Viscozitate cinematică la 100 °C mm²/s * 9,3...12,5 
Viscozitate cinematică la 40 °C mm²/s * 75 
Indice de viscozitate - 156 
Viscozitate dinamică la –25 °C mPa.s ** < 3350 
Punct de inflamabilitate COC (vas deschis) °C 200 
Punct de curgere °C -40 

Notă: (*) 1 mm²/s = 1 cSt (centi Stokes);  (**) 1 mPa.s = 1 cP (centi Poise) 
 
Proprietăţi şi performanţe  
* AGIP SIGMA  TRUCKSINT TFE  posedă proprietăţi detergent-dispersante superioare, 
precum şi o foarte ridicată capacitate de a neutraliza produsele acide rezultate prin 
combustie. Produsul menţine pistoanele într-o perfectă stare de curăţenie, păstrând în 
suspensie produsele solide rezultate prin ardere, împidicând astfel formarea depunerilor 
periculoase în carterul motorului. 
* Uleiul prezintă o foarte bună rezistenţă la degradare, în special prin oxidarea care se 
datorează funcţionării prelungite la temperaturi ridicate în prezenţa aerului şi altor agenţi. 
* Calitatea superioară a uleiului de bază folosit şi conţinutul ridicat de aditivi permit 
obţinerea unei perioade foarte lungi între schimburile de ulei.  
* Asigură reducerea consumului de combustibil în medie cu 3%. 
* Proprietăţile antioxidante, antirugină şi antiuzură fac faţă exigenţelor funcţionării în 
condiţii severe de exploatare  şi a intervalelor mărite de schimb prevăzute pentru acest 
lubrifiant. Aceste proprietăţi împiedică oxidarea şi variaţiile de viscozitate ale uleiului, 
protejează componentele metalice ale motorului,   reducând uzura,  asigurând funcţionarea  
cu maximă  eficienţă a acestuia, pe toată perioada de folosire a lui. 
 
Specificaţii şi aprobări 
AGIP SIGMA TRUCKSINT TFE este aprobat oficial ori îndeplineşte cerinţele următoarelor 
servicii şi  specificaţii:   
- ACEA E4;                       - MAN  M 3277;             - VOLVO VDS-3;            -  MTU tip 3; 
- MB - Approval 228.5;         - API CF            - RENAULT RXD    - MACK T9 
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