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AGIP 4T SUPER RACING este un lubrifiant complet sintetic, formulat pentru lubrifierea 
motoarele în patru timpi, cu puteri ridicate, ale motocicletelor. Prezenţa unui component 
sintetic cu indice de viscozitate foarte ridicat, asigură în serviciu excepţionale proprietăţi 
reologice şi de rezistenţă la temperaturi. În plus, prin folosirea unui pachet de aditvi atent 
selecţionaţi pentru domeniul specific de utilizare, este garantată starea maximă de 
curăţenie a motorului şi cutiei de viteze chiar şi pentru cele mai puternice motoare de 
motociclete. 
 

Caracteristici ( valori tipice ) 
Grad SAE   20W-50 
Viscozitate cinematică la 100°C mm²/s * 16,3...21,9 
Viscozitate cinematică la  40°C mm²/s * 160 
Indice de viscozitate - 145 
Punct de inflamabilitate  COC**  °C 230 
Punct de curgere oC -30 
Densitate la 15°C kg/dm3 0,890 

Notă: (*) 1 mm²/s = 1 cSt (centi Stokes) ; COC – Cleveland Open Cup (vas deschis) 
 

Proprietăţi şi performanţe  
* 4T SUPER RACING este formulat cu cel mai modern ulei de bază sintetic, cu indice de 
viscozitate foarte ridicat. Acesta asigură produsului o excepţională rezistenţă la 
forfecare, aceasta fiind o caracteristică esenţială în asigurarea corectă a lubrifierii 
motoarelor în patru timpi, ca şi a acelora care au sistem de ungere comun cu cutia de 
viteze. 
* Volatilitatea scăzuta a uleiului sintetic de bază asigură o rezistenţă ridicată la degradări 
termo-oxidative şi funcţionarea motorului la solicitări ridicate cu un consum redus de 
ulei.  
* Proprietăţile excelente detergent-dispersante ale uleiului 4T SUPER RACING, 
îmbunătăţite şi prin alegerea corespunzătoare a pachetului de aditivi, împiedică formarea 
depunerilor, menţinând astfel în stare curată piesele motorului. 
* Prin întreaga sa formulare – ulei de bază, pachet de aditivi şi valoarea viscozităţii – 
produsul asigură o excelentă protecţie antiuzură şi anticorozivă a motorului. 
 

Utilizări   
AGIP 4T SUPER RACING a fost formulat special pentru lubrifierea ansamblului 
motor/cutie de viteze, cu răcire cu aer sau apă, care echipează cele mai moderne 
motociclete. Produsul poate fi utilizat în intervale de temperaturi extrem de largi. 
 

Specificaţii   
AGIP 4T SUPER RACING este aprobat de următorii constructori sau îndeplineşte 
cerinţele specificaţiilor: 

- API SG; CCMC G4; DUCATI; MOTO GUZZI 



 


