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AGIP  SIGMA  UltraPlus TFE  SAE 10W-40    F.T.  M 76/2010 
ACEA E 7, E 6, E 4; API CI-4; MB – Approval 228.51, 228.5; MAN M 
3477; M 3277- Low SAPS 
 
AGIP SIGMA ULTRA PLUS TFE  este un ulei sintetic pentru motoarele cu performanţe şi 
solicitări ridicate,  care echipează autovehiculele comerciale, în special acelea cu 
motoare Diesel din noua generaţie, dotate cu sisteme de tratare a gazelor de evacuare 
(filtre cu particule, catalizator). Uleiul asigură prelungirea duratei de utilizare. Eficienţa 
maximă şi durata de utilizare a motorului sunt asigurate prin rezistenţa la “polizare” a 
cilindrului, efect detergent optim şi pierderi reduse prin evaporarea uleiului.  
Uleiul poate fi utilizat şi pentru lubrifierea altor motoare Diesel, inclusiv acelea staţionare. 
 
Caracteristici (valori tipice): 
 
AGIP SIGMA UltraPlus TFE Unitatea 10W/40 Metode 
Viscozitate cinematică la 40 °C mm²/s * 85 DIN 51 550 
Viscozitate cinematică la 100  °C mm²/s * 12,5...16,3 ASTMD 445 
Viscozitate dinamică la -25oC mPa.s 6500 ASTM D 5293 
Indice de viscozitate - 151 DIN ISO 2909 
Densitate la 15 °C kg/m3 863 ASTM D 1298 
Punct de inflamabilitate  COC ** °C 235 ASTM D 92 
Punct de curgere °C -36 ASTM D 97 

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

 
Proprietăţi şi performanţe:  
 

 AGIP SIGMA  Ultra Plus TFE este un ulei cu proprietăţi superioare, destinat motoare- 
lor Diesel puternic solicitate, de tip UHPD (Ultra High Performance Diesel), formulat cu 
uleiuri de sinteză obţinute prin tehnologii speciale. Produsul asigură reducerea consumului 
de combustibil comparativ cu uleiurile multigrade convenţionale.  

 Pentru asigurarea prelungirii duratelor de utilizare ale sistemelor de tratare a gazelor 
de evacuare, trebuie exclusă orice influenţă negativă a uleiului. În acest scop, există un 
control strict în ceea ce priveşte conţinutul uleiului în cenuşă sulfat, fosfor şi sulf. AGIP 
SIGMA  Ultra Plus TFE, prin formularea sa specială, îndeplineşte cerinţele impuse de OEM 
şi diverse specificaţii internaţionale. 

 AGIP SIGMA  Ultra Plus TFE asigură protecţia superioară a motoarelor, după cum  
este demonstrat prin testele de performanţă OEM şi ACEA în ceea ce priveşte: polizarea 
cilindrilor; rezistenţa la uzură a segmenţilor, cuzineţilor, arborilor cotiţi, supapelor; gradul 
de curăţenie al motorului; protecţia la depunerea calaminei. Se asigură astfel reducerea 
costurilor de operare şi întreţinere şi obţinerea unor performanţe mai bune ale motorului pe 
timpul duratei de utilizare.  
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Specificaţii:  
AGIP  SIGMA  UltraPlus TFE  SAE 10W-40 este aprobat oficial sau îndeplineşte cerinţele 
următoarelor specificaţii emise de constructorii de motoare sau organizaţii internaţionale: 
 
 

-  ACEA E7, E6, E4   - MAN M 3477;  MAN M 3277 CRT low ash 
-  API CI-4    - MTU Type 3, Type 3.1 
-  MB – 228.51, 228.5   - RENAULT RLD, RLD-2, RXD 
-  DEUTZ DQC IV 05 level  - VOLVO VDS-3 

   


