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AGIP CITY HI TEC 2T este un lubrifiant sintetic, cu grad redus de emisii sub formă de fum, destinat 
motoarelor în doi timpi cu puteri specifice ridicate, formulat cu uleiuri de bază sintetice de calitate 
ridicată şi un pachet specific de aditivi care să asigure produsului calităţi excepţionale. 
Este destinat celor mai solicitate motoare în doi timpi răcite cu aer sau apă, dând rezultate optime pentru 
motoarele care echipează motocicletele stradale. Poate fi folosit şi cu benzină fără plumb. 
Lubrifiantul este aprobat pentru motocicletele şi scuterele fabricate de grupul PIAGGIO pentru care 
garantează exploatarea în condiţii foarte severe, dar poate fi utilizat şi pentru lubrifierea motocicletelor şi 
scuterelor produse de alţi fabricanţi. 
AGIP CITY HI TEC 2T poate fi utilizat şi pentru motoarele dotate cu convertizoare catalitice. 
 
Caracteristici (valori tipice) 
 

Viscozitate cinematică la 100°C mm²/s * 9,7 
Viscozitate cinematică la  40°C mm²/s * 55 
Indice de viscozitate - 162 
Punct de inflamabilitate  COC (vas deschis) °C 82 
Punct de curgere  °C -54 
Densitate la 15°C kg/dm3 0,875 

Notă: (*) 1 mm²/s = 1 cSt (centi Stokes)   
 
Proprietăţi şi performanţe  
 

* AGIP CITY HI TEC 2T este formulat cu un ulei sintetic de bază care asigură funcţionarea excelentă a 
motorului chiar la temperaturi ridicate, garantând o maximă stare de curăţenie a pieselor motorului, 
precum şi o protecţie antiuzură superioară.   
* Utilizarea unor aditivi specifici, rezultat al cercetărilor ENI, asigură compatibilitatea cu catalizatorii 
folosiţi.  
* Produsul posedă excelente proprietăţi detergente, asigurând astfel formarea depunerilor pe piesele 
motorului evitând, în acelaşi timp,  blocarea segmenţilor. 
* AGIP CITY HI TEC 2T reduce emisia de fum şi depunerile în interiorul sistemului de evacuare, 
reducând astfel pierderile de putere. 
 
Specificaţii şi aprobări 
 

AGIP CITY HI TEC 2T  îndeplineşte cerinţele impuse prin specificaţiile: 
- API TC 
- JASO FC 
- ISO-L-EGD 

 
şi este aprobat de: 
 



 Aprilia, Derbi, Gilera, Moto Guzzi, Piagio, Scarabeo, Vespa 
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