
AGIP SIGMA ULTRA TFE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AGIP SIGMA  ULTRA TFE jest olejem wielosezonowym U.H.P.D. (  Ultra High 
Performance Diesel ), przystosowany do  smarowania silników z turbodoładowaniem, 
działające w trudnych warunkach, z charakterystyka „fuel  saving”. Dzięki 
zastosowanej niekonwencjonalnej syntetycznej (hydrokraking) bazie oraz 
odpowiednim dodatkom, produkt pozwala na zachowanie bardzo długich odstępów  
czasu między  okresami wymiany  olejów przewidzianymi przez konstruktorów.(16 
zaworów/ zmienna regulacja silnika/ tłumik z katalizatorem ). 

 
 
 
 
 
PODSTAWOWE PARAMETRY 
 

AGIP SIGMA ULTRA TFE   
Stopień SAE  10W - 40 

Lepkość  w  40° C mm²/s 87,0 
Lepkość w  100° C mm²/s 13,3 
Lepkość w - 20° C mPa.s 3500 
Wskaźnik lepkości - 155 
Temperatura zapłonu V.A. ° C 200 
Temperatura płynięcia ° C -33 
Gęstość w 15° C kg/l 0,868 
 
 
 
 
 
 
WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA 
 

 Produkt gwarantuje wyjątkową wytrzymałość na utlenianie również przy 
wydłużonej eksploatacji w podwyższonych temperaturach. 

 

 Użycie bazy wyższej jakości oraz specjalna technologia dodatków gwarantuje 
jednakową wydajność  i wydłuża okresy pomiędzy wymianą oleju. 
Zastosowanie specjalnej technologii oraz klasa  lepkości SAE 10W/40  
zapewniają  oszczędność w zużyciu paliwa średnio o 3 %. 

 



 Lepkość wg  SAE ( 10W – 40 ) utrzymuje produkt zdatnym do wykorzystania  
w każdych warunkach klimatycznych. AGIP  SIGMA  ULTRA TFE zachowuje 
lepkość   w wysokich temperaturach i gwarantuje   skuteczne smarowanie na 
gorąco pozwalając jednocześnie  na uruchamianie  silnika również w 
krytycznych warunkach spowodowanych bardzo niską temperaturą. 

 

 Właściwości myjące i dyspergujące oraz neutralizujące w stosunku do 
produktów kwasowych paliwa, gwarantują  wyjątkową  czystość  tłoków   oraz 
rozproszenie produktów stałych paliwa i ich degradację, eliminują wytrącanie i 
konsekwencji formowanie osadu.  

 

 Jego właściwości antyutleniające, przeciwrdzewne, przeciwzużyciowe  
powodują, że jest on zalecany do stosowania w trudnych warunkach oraz 
gwarantuje wydłużenie okresów między wymianą olejów w silniku. 
Utlenianie jest skutecznie opóźniane, zapewniając stałą lepkość w czasie 
użytkowania. Powierzchnie  metalowe są odpowiednio chronione przed 
zużyciem i przed korozją, zapewniając i utrzymując w czasie maksymalną 
wydajność silnika. 
 
 
 

 

SPECYFIKACJE 
 
AGIP  SIGMA  ULTRA  TFE  posiada oficjalne zatwierdzenia oraz wychodzi 
naprzeciw zapotrzebowaniom  następujących  specyfikacji: 
 

- ACEA  E4 
- API  CF, CF – 4/SF 
- MAN 3277 
- MERCEDES  BENZ 228,5 
- VOLVO  VDS II 
- DAF, IVECO,  SCANIA 
- MTU TYPE 3 


