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AGIP SUPERTRACTOR UNIVERSAL sunt uleiuri multifuncţionale recomandate  pentru 
lubrifierea tuturor părţilor (inclusiv a motoarelor) utilajelor agricole, excepţie făcând 
transmisiile utilajelor pentru care constructorul recomandă un ulei EP (extremă 
presiune) sau cu nivelul de performanţă  API GL-5. 
 
Caracteristici ( valori tipice ) 
Grad SAE  15W/30 15W/40 
Viscozitate cinematică la 100 °C                      mm²/s *    9,3...12,5 12,5...16,3 
Viscozitate cinematică la  40 °C                      mm²/s *    83 100 
Viscozitate dinamică la    -15 °C                      mPa.s **   3100 3300 
Indice de viscozitate                          - 130 135 
Punct de inflamabilitate COC  (vas deschis)   °C        200 220 
Punct de curgere                             °C        -30 -27 
Densitate la 15 °C                             kg/dm3    0,880 0,884 
Notă: (*) 1 mm²/s = 1 cSt (centi Stokes);  (**) 1 mPa.s = 1 cP (centi Poise) 
 
Proprietăţi şi performanţe 
* AGIP SUPERTRACTOR UNIVERSAL sunt formulate pentru lubrifierea tuturor 
tipurilor de motoare  folosite în agricultură (atât pe benzină cât şi Diesel), cu aspiraţie 
normală sau supraalimentate, cât şi pentru subansamblele maşinilor agricole 
moderne (transmisii prin angrenaje, cuplaje, frâne umede, circuite hidraulice, 
transmisii  finale  mecanice sau  hidraulice,  prize de putere  etc.).  
* Alegerea corespunzătoare a uleiului de bază şi a aditivilor se reflectă în produsul 
final printr-un nivel ridicat de detergenţă-dispersanţă precum şi printr-o excelentă 
stabilitate la oxidare şi un indice de viscozitate ridicat care garantează o fluiditate 
ridicată la temperaturi scăzute. Produsul posedă, de asemenea, proprietăţi 
anticorozive şi de lubrifiere care asigură o funcţionare corespunzătoare a părţilor 
lubrifiate.  
 
Specificaţii 
AGIP SUPERTRACTOR UNIVERSAL îndeplineşte cerinţele următoarelor specificaţii:  
- ACEA E2, E3 
- API CE / SF ; API  CF-4 
- API GL-4 ; 
- CCMC D-4 
- ALLISON C-4 
- MB – Approval  227.1, 228.1 
- ZF TE - ML  06B, 06C, 07B; 
- CATERPILLAR TO-2; 
- FORD M2C 159B; 
- JOHN DEERE JDM J27; 
- MF  M 1139. 
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