
 1

  ENI Romania                      

                
 
            1/2 
                     
AGIP SIGMA TURBO SHPD      F.T.  M 80/2010  
_____________________________________________________________ 
 
AGIP SIGMA TURBO SHPD 20W/50 este un ulei multigrad pentru motoare Diesel 
supraalimentate care funcţionează în condiţii grele de exploatare şi care permite intervale 
lungi de schimb ale uleiului (SHPD – Super High Performance Diesel oil). 
AGIP SIGMA  TURBO SHPD poate fi, de asemenea, folosit în motoarele Diesel cu aspiraţie 
normală utilizate la autovehiculele pentru transportul urban şi interurban, de mărfuri şi 
persoane, ca şi pentru automobilele cu motoare Diesel  supraalimentate. 
 
Caracteristici ( valori tipice ) 
Grad SAE  20W/50 
Viscozitate cinematică  la 100 °C mm²/s * 16,3...21,9 

Viscozitate cinematică  la   40 °C mm²/s * 180 
Viscozitate dinamică  la   –10 °C, max. mPa.s ** 4200 
Indice de viscozitate - 129 
Punct de inflamabilitate COC °C 230 
Punct de curgere °C -21 
Densitate la 15 °C kg/dm3 0,891 

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

* Produsul  prezintă  o bună rezistenţă la degradarea termo-oxidativă datorată funcţionării  
la temperaturi ridicate în prezenţa aerului şi a altor agenţi.  
* Calitatea superioară a uleiurilor de bază folosite şi procentul ridicat de aditivi asigură o 
perioadă foarte lungă de exploatare pânaăla schimbarea uleiului. Unii producători de 
autovehicule au aprobat perioade duble faţă de cele normale atunci când uleiul SIGMA 
TURBO SHPD 20W/50 este  utilizat în  motoare Diesel cu aspiraţie normală sau 
supraalimentate. 
* Caracteristicile de ulei multigrad permit utilizarea acestui lubrifiant în toate anotimpurile. 
* Proprietăţile detergent-dispersante şi de neutralizare a produselor acide rezultate prin 
combustie, asigură o excelentă curăţare a pistoanelor şi dispersarea produselor solide 
rezultate prin ardere sau/şi degradare evitând precipitarea lor, deci formarea depunerilor.  
* Caracteristicile antioxidante, antirugină şi antiuzură asigură o durată mare de utilizare în 
condiţii severe de exploatare a motorului. Inhibarea eficientă antioxidantă permite 
menţinerea constantă a viscozităţii pe toată durata de viaţă a uleiului. Suprafeţele metalice  
sunt protejate eficient împotriva uzurii şi coroziunii astfel încât se asigură funcţionarea 
eficientă a motorului timp indelungat. 
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Specificaţii 
 
AGIP SIGMA TURBO SHPD 20W50 îndeplineşte cerinţele următoarelor servicii şi 
specificaţii:  
- ACEA E3 
- API  CG-4/SG; 
- CCMC D-5, PD-2; 
- US Department of  the  Army  MIL-L-2104 E; 
- US Department of  the Army  MIL -L-46152 E; 
- MAN  M 3275 
- Mack EO-L 
- VOLVO VDS-2 
- MB 228.3 
- DEUTZ DQC-II 05 
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