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AGIP TRUCKSINT TFE - jest wielosezonowym, całkowicie syntetycznym olejem 
U.H.P.D., przystosowanym do smarowania silników z turbodoładowaniem, 
pracujących w bardzo trudnych warunkach  z charakterystyką bardzo niskiego  
poziomu zużycia paliwa. 
Produkt jest szczególnie zalecany do smarowania dieslowskich  silników  z 
turbodoładowaniem, pracujących w  trudnych  warunkach i mających bardzo długie 
przebiegi. Pozwala również  na maksymalne  przedłużenie  okresów  pomiędzy  
wymianą  olejów zalecaną przez konstruktorów. Poza tym  jest  przystosowany jest 
do smarowania wolnossących silników dieslowskich stosowanych w  pojazdach 
transportu miejskiego lub pojazdach użytkowych pracujących  w warunkach 
wysokiego  natężenia ruchu ulicznego, mających duże przebiegi i  częste postoje.          

 
 
 
 
PODSTAWOWE PARAMETRY 
 

Stopień SAE  5W- 30 

Lepkość  w  40° C mm²/s     75 

Lepkość w  100° C mm²/s     12 

Lepkość w - 25° C mPa.s 3300 

Lepkość w – 30 ° C mPa.s - 

Wskaźnik lepkości -  156 

Temperatura zapłonu V.A. ° C 220 

Temperatura płynięcia ° C -40 

Ciężar właściwy  w 15° C kg/l 0,855 

 
 
WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA 
 

 produkt gwarantuje wyjątkową odporność na utlenianie również w warunkach 
przedłużającej się  pracy w podwyższonej  temperaturze. 



 najwyższej jakości bazy i zastosowanie nowoczesnego pakietu dodatków   
gwarantuje wyrównany poziom wydajności również przy  wydłużonych 
okresach pomiędzy wymianami oleju. Przystosowana formuła technologiczna i 
stopniowanie SAE pozwalają  na oszczędność paliwa przekraczająca 3 %. 

 AGIP SIGMA TRUCKSINT  TFE utrzymuje dostateczną lepkość w wysokiej 
temperaturze  gwarantując skuteczne smarowanie na gorąco i jednocześnie  
jest dostatecznie płynny by pozwolić na pracę w krytycznych warunkach w 
bardzo niskich temperaturach. 

 właściwości dyspergujaco – myjące oraz właściwości neutralizujące w 
stosunku do produktów kwasowych pochodzących z paliwa, gwarantują 
wyjątkowe czyszczenie tłoków i dyspersję składników  stałych  lub ich 
degradację wykluczając wytrącanie a w następstwie formowanie się osadów. 

  właściwości  przeciwutleniające, antyrdzewne i przecizużyciowe pozwalają  
na pracę w trudnych warunkach i gwarantują przedłużone terminy między 
wymianą oleju. Utlenianie jest skutecznie opóźniane, przez co zapewnia stały 
poziom lepkości  w czasie użytkowania. Powierzchnie metalowe są skutecznie 
chronione przed korozją  zapewniając w tym samym czasie maksymalną  
skuteczność silnika. 

 
 
 
 
 

SPECYFIKACJE I APROBATY 
 
AGIP  TRUCKSINT TFE posiada oficjalne zatwierdzenia odpowiada następującym 
specyfikacjom  użytkowników i konstruktorów: 
 

- API CF 
- ACEA  E 4 
- MAN  3277 
- MERCEDES BENZ 228.5 
- VOLVO VDS2 
- MTU typ 3 

 
 


