LISTY

AGIP SIGMA TRUCKSINT TFE
Najmodernejší vysokovýkonný motorový olej pre úžitkové vozidlá viskozitnej triedy SAE 5W-30, na báze
najnovšej UHPD- syntetickej technológie pre extrémne predĺžené intervaly výmeny oleja pri maximálnej
úspore pohonných hmôt.

FYZIKÁLNE VLASTNOSTI
AGIP SIGMA TRUCKSINT TFE
jednotka

SAE 5W-30

Skúšobné metódy

2

6300

DIN 51 550

2

75

2

12

ASTM D 445

156

DIN ISO 2909

kg/m

855

ASTM D 1298

Bod vzplanutia o. k.

°C

220

ASTM D 92

Bod tuhnutia

°C

-40

ASTM D 97

Kin. Viskozita

pri -30°C
pri 40 °C
pri 100 °C

mm /s
mm /s
mm /s

Viskozitný index
Hustota pri 15°C
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SAE 5W-30

3

KVALITATÍVNE ZNAKY
Agip SIGMA TRUCKSINT TFE patrí k najmodernejším vysokovýkonným motorovým olejom na trhu. Spája
najvyššiu výkonnosť s maximálnou úsporou pohonných hmôt priemerne 4 až 5%.
Na budúcnosť zameraná UHPD- syntetická technológia ponúka nasledujúce výhody:
- maximálna ochrana proti opotrebovaniu, hlavne pri studených štartoch
- najlepšia ochrana stien valcov pred vŕtacím leštením (bore-polishing)
- poskytuje dobrú ochranu pred usadeninami v turbo-preplňovači
- nepatrná spotreba oleja pri nízkom sklone k odparovaniu
- najrýchlejšie premazanie motora pri súčasnom bezpečnom mazaní v oblasti plného zaťaženia
- poskytuje najlepšiu možnú čistotu motora vďaka schopnosti niesť sadze a najvyššej dispergačnej a neutralizačnej schopnosti
- schválený pre najdlhšie, výrobcami povolené intervaly výmeny oleja (MB 228.5, MAN M 3277, Volvo
VDS-2)
- už dnes spĺňa výkonnostné požiadavky budúcnosti, napr. EURO 3 pri súčasnej vhodnosti pre staršie automobily
- úspora pohonných hmôt v priemere cca. 4 až 5%, špičkové hodnoty pri preprave stop-and-go výrazne
vyššie

MOŽNOSTI POUŽITIA
Agip SIGMA TRUCKSINT TFE je jeden z najmodernejších ľahkobežných olejov pre úžitkové motorové vozidlá, pre najdlhšie, výrobcami schválené intervaly výmeny oleja (až >100.000 km). Je vyvinutý pre požiadavky
zajtrajška, ale je najlepšie vhodný aj pre vozidlové parky so staršími vozidlami.
číslo produktu: 0234
Agip Česká republika, s.r.o. - divize olejů
Pod Chodovem 1267/7, 149 00 Praha 4
Tel.: 224 495 294, Fax: 224 495 285
e-mail: oleje@agip.cz
www.agip.cz
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LISTY

AGIP SIGMA TRUCKSINT TFE
Oleje, ako Agip SIGMA TRUCKSINT TFE sú čiastočne odporúčané výrobcami automobilov, ako DaimlerChrysler, kvôli maximálnej úspore pohonných hmôt.
Pri výbere produktu je potrebné dbať na predpisy výrobcov.

ŠPECIFIKÁCIE
ACEA E4
API CF MAN
Excellent

MB 228.5
M 3277
MTU Typ 3

VOLVO VDS-2
Renault RVI RXD
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OCHRANA ZDRAVIA
Pri zaobchádzaní s produktami na báze minerálnych olejov je potrebné dbať na bezpečnostné opatrenia !
Likvidácia podľa Zákona o odpadoch:

Katalógové číslo odpadu.: 13 02 06

Trieda ohrozenia vôd (WGK):

samozaradenie podľa VwVwS
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