AGIP SIGMA TRUCKSINT TFE
High Tech fullsyntetisk motor olje for buss, langtransport og annen tungdiesel med
med viskositet SAE 5W-30. Dette fantastiske produktet er basert på den nyeste UHPDsyntetiske teknologi for lange oljeskift intervallene(inntil 100 000 km) og som samtidig gir
maksimal drivstoff økonomi.
PRODUKT DATA

SIGMA TRUCKSINT TFE
SAE grade

5W-30

Viskositet ved 40°C

mm²/s

75

Viskositet ved 100°C

mm²/s

12

Viskositet ved -25°C

mPa·s

<3350

-

156

°C

200

Viskositet Indeks
Flammepunkt
Min. Flytepunkt
Produkt tetthet ved 15°C

°C

-40

kg/l

0.855

EGENSKAPER OG PRESTANDA
•

Agip SIGMA TRUCKSINT TFE er en av de mest moderne “High Tech”s
fullsyntetiske motoroljene på markedet. Den kombinere noe av de beste egenskaper
en olje kan ha med en gjennomsnittelig drivstoffbesparelse på 4 til 5%.
Den fremtidsorienterte UHPD-syntetiske teknologien viser følgende fordeler:
-

-

maksimum slitasjebeskyttelse og spesiellt ved kaldstart..
best slitasjebeskyttelse av sylinderveggene.
forebyggende beskyttelse i turboladeren
ubetydelig fordampning som gir lavt oljeforbruk
hurtigst evne til å smøre motoren samtidig som den sikrer maksimal smøring
ved full gass.
Meget god evne til å holde motoren ren grunnet evnen til spredning og
nøytralisering av fremmedlegemer.(fragmenter, syre, oksidasjon)
møter kravene fra kjøretøyprodusenter som forlanger forlengede
skiftintervaller (MB 228.5, MAN M 3277, Scania LDF, Volvo VDS-2)
den møter morgendagens krav som f.eks EURO 3 og samtidig velegnet for
eldre kjøretøyer.
Gjennomsnittelig drivstoffbesparelse 4 til 5%. Ved køkjøring og
småkjøring(nærdistribusjon) er besparelsen betydelig høyere.
Slik oljekvalitet blir derfor anbefalt av foretak som Daimler Chrysler
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•

kan gjenvinnes, og som brukt olje da den er skiftet, må den returneres til
godkjent gjenvinnings deponi.

SPESIFIKASJONER
AGIP SIGMA TRUCKSINT TFE er offisielt godkjent og møter kravene fra følgende
spesifikasjoner:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ACEA E4
API Service CF
Excellent
Mercedes Benz 228.5
VOLVO VDS-2
MTU type 2
MAN M 3277
SCANIA LDF
EURO 3

Leveres i : 208 L, 20 L.
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