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SHPD ( Super High Performance Diesel ) półsyntetyczny, wielosezonowy olej silnikowy, 
zapewniający oszczędność paliwa i wydłużone przebiegi między wymianami oleju, 
przeznaczony do smarowania wysokoobciążonych silników Diesla o dużej mocy, bez i z 
turbodoładowaniem, pracujących w najtrudniejszych warunkach eksploatacyjnych ( 
szczególnie międzynarodowy transport drogowy TIR ). 
Olej ten może być również stosowany w silnikach Diesla instalowanych w samochodach 
dostawczych i osobowych, zapewniając duży margines jakościowy. 
 
 
PODSTAWOWE  PARAMETRY 
 
 
SAE                10W/40  
 
Lepkość w 100 

o 
C    mm

2
/s      14,0 

Lepkość w  40  
o 

C    mm
2
/s      90 

Lepkość w -15  
o 

C    mPa*s     3300 
Wskaźnik lepkości          160 
Temp. zapłonu  COC   

o 
C      220  

Temp. płynięcia    
o 

C      -33 
Liczba zasadowa (TBN)   mg KOH/g     14,4 
Gęstość w 15

o
C    kg/l              0,870 

 
 
 
 
AGIP SIGMA TFE produkowany w oparciu o wysokiej jakości syntetyczne i 
modyfikowane mineralne oleje bazowe oraz odpowiednio dobrany zestaw dodatków 
uszlachetniających zapewnia : 
- obniżenie zużycia paliwa ( ok. 3% ) i większa odporność oleju na zużycie co 
potwierdzają atesty niektórych producentów samochodów zezwalające na podwojenie 
przebiegów pomiędzy wymianami oleju, 
- zwiększona żywotność silnika uzyskaną poprzez zmniejszenie ścieralności gładzi 
cylindrów, zużycia klawiatury i prowadnic zaworów, zużycia łożysk i pierścieni tłokowych 
potwierdzone wynikami testów VOLVO VDS 2, oraz MB 228.3, 
- doskonałą czystość wszystkich elementów silnika zwłaszcza pracujących w strefie 
podwyższonej temperatury tj. cylinder, tłok, pierścienie, 
- wysoki poziom ochrony przed korozją i rdzewieniem, 
- dzięki wysokiej liczbie zasadowej bardzo efektywną neutralizację kwasów 
powstających w efekcie spalania paliwa, zwłaszcza paliwa niskiej jakości, 
- zmniejszone zużycie oleju uzyskane zarówno dzięki wydłużonemu przebiegowi 
między wymianami, jak tez niskiej odparowalności oleju w podwyższonej temperaturze 
 



 
 
 
AGIP SIGMA TFE zapewnia wydłużone przebiegi między wymianami oleju, co zostało 
potwierdzone długotrwałymi badaniami eksploatacyjnymi – Scania Long Drain 
Specification oraz MAN M 3275 Spec., a jego doskonałe własności przeciwzużyciowe i 
antykorozyjne pozwalają na znaczne wydłużenie żywotności silnika. 
 
 
SPECYFIKACJE 
 
AGIP SIGMA TFE 10W/40 spełnia następujące klasyfikacje i specyfikacje: 
  
 
API CH-4/SJ 
ACEA E3-96, E5-03, B3-96, A3-96, 
MAN M 3275 
Mercedes Benz 228.3 
VW  500.00 i 505.00  
VOLVO VDS 2 
Scania Long Drain 
 
 

ZASTOSOWANIE 
 
AGIP SIGMA TFE  jest szczególnie polecany do eksploatacji nowoczesnych silników 
Diesla montowanych w autobusach komunikacji miejskiej i dalekobieżnej, w 
samochodach ciężarowych takich producentów jak MERCEDES, IVECO, MAN, SCANIA 
oraz w samochodach dostawczych i osobowych wyposażonych w silniki Diesla 
najnowszej generacji a obniżenie zużycia paliwa pozwala na osiąganie przez użytkownika 
lepszych wyników ekonomicznych.  


