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 AGIP AUTOL VALVE TURBO FE PLUS                            F.T.  M 1/2010                     
 
AGIP AUTOL VALVE TURBO FE  PLUS este un ulei de tip SHPD (Super High Performance 
Diesel oil) special formulat pentru motoare diesel puternic solicitate, dar poate fi utilizat şi 
pentru lubrifierea motorelor moderne pe benzină. 
 
Caracteristici (valori tipice) 
Grad SAE   10W/40 
Viscozitate cinematică la 100 °C mm²/s * 12,5...16,3 
Viscozitate cinematică la   40 °C mm²/s * 88,2 
Indice de viscozitate - 162 
Densitate la 15 °C kg/l 0,866 
Punct de inflamabilitate COC ** °C 232 
Punct de curgere °C – 46 

Notă: (*) 1 mm²/s = 1 cSt (centi Stokes);  (**) COC – Cleveland Open Cup (vas deschis) 
 
 
Proprietăţi şi performanţe 
* AUTOL VALVE TURBO FE PLUS îndeplineşte cerinţele de performanţă, foarte ridicate, 
pentru motoare diesel, ale clasei aşa numite SHPD. Datorită alegerii corecte a aditivilor şi 
uleiului de bază, care se produce prin sinteză, produsul poate fi folosit pentru lubrifierea 
tuturor motoarelor diesel, precum şi a celor moderne, pe benzină.  
* Datorită viscozităţii reduse, SAE 10W, se asigură circulaţia uleiului prin motor la 
temperaturi scăzute ale mediului ambiant. În mod special la temperaturi foarte scăzute, 
când un ulei SAE 15W/40 poate crea probleme, produsul AUTOL VALVE TURBO FE PLUS 
garantează lubrifierea corectă a motorului. 
* Conţinutul ridicat în aditivi asigură o durabilitate excelentă a motorului, precum şi o stare 
perfectă de curăţenie. =Prin reducerea semnificativă a frecărilor, se asigură atât micşorarea 
uzurii cât şi a consumului de combustibil.  
* Pierderile scăzute prin evaporare, proprietăţile bune antiuzură şi detergent-dispersante, 
asigură funcţionarea pe termen lung a motorului la randamente ridicate.  
 
 
Utilizări  
* AUTOL VALVE TURBO FE PLUS este un ulei  modern, care asigură reducerea consumului 
de combustibil,  realizat special pentru  companiile care folosesc autovehicule cu motoare 
diesel şi pe benzină.  
* AUTOL VALVE TURBO FE PLUS este aprobat şi recomandat, de cei mai cunoscuţi 
constructori de autovehicule şi motoare, pentru perioade prelungite de schimbare a uleiului 
în concordanţă cu solicitările din exploatare. 
 



Vă rugăm să consultaţi specificaţiile constructorilor şi recomandările acestora privind 
intervalele de schimb atunci când alegeţi uleiurile. 
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Specificaţii   
Produsul îndeplineşte cerinţele specificaţiilor: 

- ACEA A3/B3/E3 
- API CF-4/SJ 
- SHPD 
- MAN M 3275 
- MB - Approval 228.3 
- VW 505.00 (1/97) 
- Scania 
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