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AGIP UNIVERSAL MULTIFLEET este un lubrifiant pentru motoare de tip SHPD  formulat 
pentru lubrifierea pe intervale lungi de serviciu, în toate anotimpurile, a motoarelor Diesel 
supraalimentate care funcţionează în condiţii  severe de exploatare. 
Poate fi, de asemenea, utilizat pentru lubrifierea autovehiculelor dotate cu motoare cu 
aspiraţie normală sau supraalimentate, alimentate cu benzină sau motorină, fiind o 
excelentă alegere pentru flotele mixte de autovehicule. 
 
Caracteristici (valori tipice) 
Grad SAE   15W/40 
Viscozitate cinematică la 100 °C mm²/s * 12,5...16,3 
Viscozitate cinematică la  40  °C mm²/s *  106 
Indice de viscozitate - 142 
Viscozitate dinamică la –15 °C mPa.s ** 3300 
Densitate la 15 °C kg/l 0,885 
Punct de inflamabilitate  COC # °C 220 
Punct de curgere °C – 30 

Notă: (*)  1 mm2/s = 1 cSt (centi Stockes);  (**) 1 mPa.s = 1 cP (centi Poise); (#) COC – Cleveland 
Open Cup (vas deschis) 

 
 

Proprietăţi şi performanţe 
 

* Indicele de viscozitate ridicat asigură obţinerea unui interval optim al domeniului de 
viscozitate în timpul exploatării, pe toată perioada acesteia,  indiferent de anotimp. 
* Proprietăţiile antioxidante, antiuzură şi anticoroziune ale lubrifiantului asigură satisfacerea 
celor mai  grele condiţii de exploatare pentru intervale lungi între schimburile de ulei. 
Lubrifiantul posedă proprietăţi anticorozive speciale care asigură o protecţie eficientă  
împotriva coroziunii cauzate de umiditate sau de produşii acizi formaţi în timpul arderii. 
Proprietăţile sale antispumante împiedică formarea bulelor de aer care ar afecta 
continuitatea filmului de lubrifiant. 
* Caracteristicile antiuzură ale lubrifiantului asigură o durată  lungă de viaţă  părţilor în 
mişcare ale motorului,  reducând astfel  necesitatea  reviziilor şi reparaţiilor  frecvente. 
 
Specificaţii  
 

AGIP UNIVERSAL MULTIFLEET  răspunde  cerinţelor impuse de următoarele specificaţii: 
- API CF, CF-4 / SJ   - MB – Approval  228.1, 229.1   
- ACEA A3, B3 , E2;   - US Department of the Army  MIL-L- 46152 D 
- CCMC G-4, PD-2; D-4  - US Department of the Army  MIL-L- 2104E 
- MAN 271    - VW 501.01, 505.00 
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