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AGIP CITY HI TEC 4T este un lubrifiant sintetic de înaltă calitate,  formulat pentru a da deplină 
satisfacţie în lubrifierea motoarelor în patru timpi care echipează motocicletele şi scuterele exploatate în 
condiţii foarte severe. 
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 4T poate fi utilizat şi pentru motoarele dotate cu convertizoare catalitice. 
 
Caracteristici (valori tipice) 
 

Clasa SAE 5W-40 
Viscozitate cinematică la 100°C mm²/s * 14,1 
Viscozitate cinematică la  40°C mm²/s * 93 
Viscozitate la -30oC mPa.s ** 6300 
Indice de viscozitate - 155 
Punct de inflamabilitate  COC (vas deschis) °C 220 
Punct de curgere  °C -39 
Densitate la 15°C kg/dm3 0,851 

Notă: (*) 1 mm²/s = 1 cSt (centi Stokes); (**) 1 mPa.s = 1 cP (centi Poise)   
 
Proprietăţi şi performanţe  
 

* AGIP CITY HI TEC 4T rezistă la degradarea oxidativă datorată expunerii temperaturilor ridicate în 
prezenţa aerului (oxigenului) şi a altor agenţi.  
* Uleiul de bază sintetic conferă lubrifiantului excepţionale proprietăţi viscozitate – temperatură, net 
superioare uleiurilor tradiţionale. 
* Clasa de viscozitate 5W-40 asigură intrarea rapidă în circulaţie a uleiului la pornire şi la temperaturi 
scăzute, reducând astfel uzura motorului.   
* Prin menţinerea unor viscozităţi optime atât la temperaturi scăzute cât şi la temperaturi ridicate, se reduc 
frecările interne, deci pierderile de putere ale motorului şi consumul de carburant. Ca urmare, scad 
emisiile de CO2 care au un puternic efect de seră. 
* Volatilitatea scăzută a uleiului sintetic asigură reducerea consumului de lubrifiant. 
* Pachetul de aditivi folosiţi, rodul grupei de cercetare ENI, asigură compatibilitatea uleiului cu 
catalizatorii folosiţi. 
 
Specificaţii şi aprobări 
 

AGIP CITY HI TEC 4T  îndeplineşte cerinţele impuse prin specificaţiile: 
API SL;  ACEA A3;  JASO MA, MA2 

 

şi este aprobat de: 



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