AGIP RACING 10W/60

AGIP RACING 10W/60 tilhører eliten av motoroljer, spesiellt utviklet for å
tilfredstille kravene fra motorer som jobber under ekstreme forhold. Laget for
alle typer kraftige motor som, AGIP Racing, asfaltløp, rallyer, off road og ørken
rallyer hvor motorene jobber under ekstremt høye temperaturer.
AGIP RACING 10W/60 er utviklet på et revolusjonerende konsept for å møte
kravene som stilles til et slikt produkt. Spesielt den fullsyntetiske formelen
basert må en meget nøye utvalgt syntetisk base gjør oljen stabil og
velfungerende under de mest ekstreme forhold samtidig som den tillater økte
skiftintervaller.

PRODUKT DATA
RACING
10W-60

SAE grade
Viskositet ved 40°C

mm2/s

141.2

Viskositet ved 100°C

mm2/s

24,5

-

207

Flamme punkt

°C

210

Min hellepunkt

°C

-45

kg/l

0,868

Viskositet Indeks

Produkt tetthet ved 15°C

EGENSKAPER OG PRESTANDA
•
•
•

Oljen lager en film som fester seg meget godt til metalloverflater, selv
etter at motoren har stått en stund. Dette gir lettere start og reduserer
kraftig slitasje selv ved store påkjenninger.
Viskositeten som Racing tilbyr, 10W/60, sikrer rett viskositet på oljen i
alle deler av motoren uansett påkjenninger og temperaturforhold
Den meget gode viskositetkvaliteten "stay-in-grade" vist i “BOSCH
Injector Shear Stability Test” , representer en viktig garanti for
viskositet stabiliteten selv etter lange og tøffe påkjenninger.
Fosfor nivået i oljen er under 0.08% for å gi katalysatoren maksimal
levetid. Dette er oppnådd uten å forringe de slitasjebeskyttende og ikke
oksiderende kvalitetene i oljen. Dette underbygges gjennom de tøffe
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•
•
•

•

testene utført av “TOYOTA Test” og “NISSAN TURBO Test”. Tester uført
av API og CCMC bekrefter det samme.
Tilsetningen av lavfordampende og temperaturstabile syntetiske
komponenter gir minimalt oljeforbruk.
Den spesielle syntetiske formelen viser meget gode egenskaper i forhold
til å være rensende, rustbeskyttende, ikke skummende, ikke oksiderende
og slitasjebeskyttende.
AGIP RACING 10W/60 er en høyprestanda syntetisk motorolje for bruk i
suge og turboladede biler under tøffe og varierende forhold som rally,
banekjøring under høye temperaturer eller under lave temperaturer med
“stop and go”.
AGIP RACING kan gjenvinnes, og som brukt motorolje da den er skiftet,
må den returneres til godkjent gjenvinnings deponi.

SPESIFIKASJONER
AGIP RACING er offisielt godkjent og møter kravene fra følgende spesifikasjoner:

-

API SL
CCMC Europeisk Sekv.. G5-PD2-D4
MB 227.5
VW 500.00 og 505.00
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