
AGIP AUTOL AGROTECH  

ENI IBERIA, S.L.U. II-10 
Avda de La Vega nº1 
28108 Alcobendas (Madrid) 
Telf.: 902.200.429 

 
 
 
 
 
 
 AGIP AUTOL AGROTECH é um lubrificante multifuncional com uma excelente fluidez, 
particularmente adaptado para a lubrificação de máquinas agrícolas. 
Este óleo é adaptado à lubrificação do motor, da transmissão e do circuito hidráulico dos tractores 
agrícolas de acordo com as preconizações do fabricante. 
 
 
CARACTERÍSTICAS (Valores Típicos) 
 

   GRADUAÇÃO SAE Motor 10W-30 

   GRADUAÇÃO SAE Transmissão 80W 

   GRADUAÇÃO ISO Hidráulico 68 

   Viscosidade a 100C 
   Viscosidade a 40C 
   Índice de viscosidade 
   Ponto de Inflamação V.A 
   Ponto de fluidez crítica, °C 
   Massa volúmica a 15ºC 

mm2/s 
mm2/s 

- 
ºC 
ºC 

kg/l 

11 
67 

152 
220 
-34 

0,873 

 
 
PROPRIEDADES E PRESTAÇÕES 
 
 A escolha criteriosa dos óleos base e dos aditivos, fornece ao AGIP AUTOL AGROTECH uma fluidez 

excepcional, um grande poder detergente e dispersante, uma excelente resistência à oxidação, um 
índice de viscosidade elevado, assim como as propriedades anti-corrosivas, anti-ferrugem, anti-
desgaste, anti-stick-slip e anti-espuma. 

 AGIP AUTOL AGROTECH é um óleo universal, destinado a todos os tipos de motores agrícolas a 
diesel, atmosféricos ou sobrealimentados. É igualmente apropriado para transmissões com ou sem 
travões em banho de óleo, sistemas hidráulicos, que equipam os tractores modernos e as máquinas 
agrícolas. 

  Para diferenciais autoblocantes e tomadas de força em que o fabricante recomende óleos LS ou um 
óleo EP com nível API GL-5 utilizar um lubrificante de acordo com a especificação do fabricante. 

 AGIP AUTOL AGROTECH oferece uma vantagem económica considerável uma vez que combina as 
propriedades de diferentes óleos utilizados no sector agrícola. A sua utilização resolve igualmente 
problemas de armazenamento e facilita a gestão da operação. 

 
 
ESPECIFICAÇÕES  
 
 AGIP AUTOL AGROTECH responde às seguintes especificações: 
 
 
Motor 
  -API CE/SF 

 -CCMC D-4/PD-2 
 -MIL-L- 2104 D 
 -Mercedes Benz 227.1 (nível) 
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Transmissão 
  -API GL 4+ 
                        -SAE 80W 
 
                        -FORD M2C- 159A/B 

 -FORD M2C- 86A 
 -ZF TE ML 06 / 07 

  -MF M- 1135/1139/1144 
 -ALLISON C-4 
 -JD-J20C / JD-J27A 
 -Caterpillar TO-2 

   -CASE MS 1206/1207 
 
Circuitos hidráulicos 
   -Vickers Pump Test 
   -HVLP-D 68 

 
 


