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AGIP   SIGMA   TRUCK 

SAE 15W/40 
 
SHPD / Super-High-Performance-Diesel / wysokojakościowy, wielosezonowy olej silnikowy 
przeznaczony do smarowania najnowszej generacji wysokoobciążonych silników diesla o 
dużej mocy,także tych, które spełniają wymagania normy „EURO 3” bez i z 
turbodoładowaniem, pracujących w najtrudniejszych warunkach eksploatacyjnych. Mogą być 
stosowane również w pojazdach pracujących na krótkich trasach-zaopatrzenie w miastach i 
przewozy pasażerskie zapewniając bardzo duży margines jakościowy. AGIP SIGMA TRUCK 
spełnia wymagania specyfikacji ACEA E7,E5,E3,B3  
 
 

PODSTAWOWE  PARAMETRY 
 
SAE            15W/40 
 
Lepkość w 100 

o 
C       mm

2
/s   13,7 

Lepkość w  40 
o 

C       mm
2
/s   100 

Lepkość w  15 
o 

C       mPa*s  3300 
Wskaźnik lepkości          138 
Temperatura zapłonu, COC     

o 
C   230 

Temperatura płynięcia      
o 

C   -27 
Liczba zasadowa /TBN/      mgKOH/g  14,2 

Gęstość w  15C                                                                     kg/l                            0,885  
 
 
AGIP SIGMA TRUCK produkowany w oparciu o najwyższej jakości oleje bazowe i pakiet  
dodatków uszlachetniających dostosowanych do najdłuższych przebiegów pomiędzy 
wymianami oleju (niektórzy producenci dopuszczają podwójne przebiegi pod warunkiem 
eksploatacji pojazdów zgodnej z ich zaleceniami ). 
AGIP SIGMA TRUCK  jako olej wielosezonowy może być stosowana w bardzo szerokim 
zakresie temperatur. 
  
Olej ten zapewnia: 
 
- zwiększoną żywotność silnika uzyskaną poprzez zmniejszenie ścieralności gładzi cylindrów, 
zużycia  klawiatury i prowadnic  zaworów,  zużycia łożysk  i pierścieni tłokowych 
potwierdzone wynikami testów  VOLVO VDS-3 oraz  M.B.228.3  i  specyfikacjami  ACEA E7, 
E5,E3,B3  oraz   API CI-4/ CH-4/SL 
 
- doskonałą czystość wszystkich elementów silnika zwłaszcza pracujących w strefie  
wysokich  temperatur, tj. cylinder, tłok pierścienie, 
 
- wysoki poziom ochrony przed korozją i rdzewieniem, 
 



- dzięki wysokiej liczbie zasadowej bardzo efektywną neutralizację kwaśnych produktów 
spalania powstających w efekcie pracy na oleju napędowym, zwłaszcza  o niższej jakości, 
 
- zmniejszone zużycie oleju uzyskane zarówno dzięki wydłużonemu przebiegowi między 
wymianami, jak też niskiej odparowalności oleju w podwyższonej temperaturze. 
 
Jest  neutralny dla wszelkich uszczelnień stosowanych w silnikach. 
Może być mieszany z innymi markowymi olejami tej klasy. 
 
 

SPECYFIKACJE 
 
AGIP SIGMA TRUCK 15W/40 spełnia wymagania następujących klasyfikacji i specyfikacji: 
 
 
ACEA  E7,E5,E3,B3 
API    CI-4/CH-4/SL 
VOLVO  VDS-3 
CCMC  D-5 
MIL-L-2104 E 
MIL-L-46152 E 
MACK EO-M Plus 
M.B. 228.3 
MAN M 3275 
MTU typ 2 
Cummins CES 2007 1/2/6/7/8 
VW 501.01+505.00 

 

ZASTOSOWANIE 
 
AGIP SIGMA  TRUCK  jest zalecany do eksploatacji w najnowocześniejszych silnikach 
DIESLA (również tych, które spełniają wymagania normy „EURO 3”)   montowanych w 
ciągnikach siodłowych (TIR) w transporcie długodystansowym, autobusach dalekobieżnych 
oraz komunikacji miejskiej , w samochodach ciężarowych i dostawczych takich producentów 
jak VOLVO(specyfikacja VDS-3) MERCEDES,MAN, IVECO. 


