
LUBRIFICANTES

VEÍCULOS CLÁSSICOS
DEDICADOS AOS

CONDUZIDO PELA EXPERIÊNCIA.



Agip Novecento é uma linha de produtos 

“O Sistema de Gestão de Qualidade de Refinação e Marketing da Eni obteve a nova certificação em conformidade com a norma UNI EN ISO 9001: 
2015, para processos comerciais e industriais, em todo o ciclo de lubrificantes e aditivos: do projeto ao desenvolvimento, da aquisição
à produção, da mistura à embalagem, à entrega aos clientes “.



Nasce a Agip Novecento, uma nova linha de lubrificantes Eni

dedicada aos carros clássicos. Um salto real no passado para a 

recuperação de uma herança única para a Itália e para o 

mundo, capaz de falar o idioma da emoção, exclusividade e da 

pertença.

A nova linha Agip Novecento nasce graças às competências 

adquiridas ao longo dos anos, através do nosso envolvimento na 

área dos motorizados, na competição desportiva como nas 

grandes reconstituições históricas que contribuiram para afirmar 

os valores intemporais do estilo e excelência, mas sobretudo da 

qualidade e da tecnologia dos seus próprios produtos.

 

Forte em numerosos acordos estipulados pela Agip no passado 

com alguns dos mais prestigiados fabricantes de automóveis,

a nova gama Agip Novecento assegura aos amadores e 

colecionadores uma ótima performance na estrada, graças a uma 

variedade de lubrificantes propositadamente formulados com as 

mesmas características dos lubrificantes recomendados pelos 

fabricantes e indicados nos manuais da época.

 

A escolha de lubrificantes dedicados aos clássicos é de facto

essencial para garantir a máxima proteção e a melhor prestação 

às condições de funcionamento exigidas por este tipo de 

veículos.

 



Os lubrificantes de última geração são estudados para cumprir 

os requisitos dos motores modernos e estão orientados para 

serviços como as reduções dos consumos de combustível, 

das emissões e longos intervalos de mudança e

compatibilidade com o sistemas de pós-tratamento de gás do 

escape, mas não são otimizados para responder às exigências 

dos motores clássicos.

De facto, os veículos clássicos, em comparação com os atuais, 

são caracterizados por folgas mais elevadas devido ao acúmulo 

de quilometragem ou pelas maiores tolerâncias de construção,

especialmente no acoplamento do pistão do cilindro.

Por este motivo a nova gama Agip Novecento oferece produtos 

com elevada viscosidade a altas temperaturas que garantem a 

manutenção de um substancial filme protetor entre as partes,

limitando os fenômenos de desgaste e consumo de 

combustível. 

A tecnologia aditiva selecionada tráz benefícios pela utilização 

de novos componentes, mais eficazes e compatíveis com os 

materiais utilizados na altura,com propriedades antioxidantes, 

anticorrosivas e anti-espuma. 



A nova linha Agip Novecento é o resultado de uma tradição sólida

da Eni no setor de lubrificantes: a experiência de aplicação

amadureceu e o know-how da fórmula foram preservados e 

transmitidos às novas gerações, com propensão para pesquisa e 

melhoria contínua.

A formulação de óleos de motor neste catálogo é focada em três 

tipos de veículos clássicos

•  Para corridas de veículos clássicos, dois produtos foram 

desenhados com ótimas características técnicas para a proteção 

destes motores submetidos temporalmente a importantes 

solicitações; 

•  Para veículos sujeitos a uso normal, os óleos de motor

dividem-se em três categorias (1900-1950 / 1959-1970 / 1979-

1990) de acordo com a idade de veículo e as fórmulas que são 

mais adequadas para esses usos;

•  Três óleos para motor completam a gama, adequados para todos 

os veículos pesados antigos, como autocarros, tractores e camiões.

Para os lubrificantes de transmissão foi escolhido um critério 

diferente, porque neste caso as peças mecânicas (caixas de 

velocidades, diferenciais, grupos integrados de diferencial) têm 

necessidades de lubrificação que não estão diretamente 

relacionadas com a idade do veículo, mas são determinadas pelo 

tipo de mecânica e dos materiais de construção utilizados.



10W-40

AGIP NOVECENTO 
RACING 10W-40

PERFORMANCE

É um lubrificante com tecnologia sintética 

desenvolvido para carros clássicos de alto 

desempenho que participem  em eventos 

desportivos na estrada e na pista.

RESISTÊNCIA SIGNIFICATIVA A ALTAS SOLICITAÇÕES MECÂNICAS

NEUTRALIZA OS FENÓMENOS DE DESGASTE 

ELEVADAS PROPRIEDADES TÉRMICAS 

LUBRIFICANTE 
MOTOR RACING

4LT 30LT1LT



PERFORMANCE

10W-60

AGIP NOVECENTO 
RACING 10W-60
É um lubrificante motor que reúne o conhecimento 
adquirido pela pesquisa no setor dos lubrificantes,
através de uma longa e consolidada experiência.
O produto, feito com tecnologia sintética de topo,
é destinado a carros clássicos de alto desempenho
que participem em eventos desportivos na estrada e na 
pista.

EXCELENTES CARACTERÍSTICAS DE VISCOSIDADE NUMA AMPLA
FAIXA DE TEMPERATURA

RESISTÊNCIA SIGNIFICATIVA A ALTAS SOLICITAÇÕES MECÂNICAS

MAIOR PROTEÇÃO E REDUÇÃO DOS EFEITOS RELACIONADOS 
COM FENÓMENOS DE DESGASTE

LUBRIFICANTE 
MOTOR RACING

4LT 30LT1LT



40
É um lubrificante monograde mineral para 

motores auto a gasóleo ou gasolina fabricados 

entre1900 e 1950.

AGIP NOVECENTO 40

LUBRIFICANTE 
MOTOR

4LT 30LT1LT

EXCELENTE DESEMPENHO A ALTA TEMPERATURA

PROTECÇÃO EFICAZ DE TODAS AS PEÇAS LUBRIFICADAS

ELEVADA PROPRIEDADE ANTI-CORROSIVAPERFORMANCE



50
É um lubrificante monograde mineral para 

motores auto a gasóleo ou gasolina fabricados 

entre1900 e 1950.

AGIP NOVECENTO 50

PERFORMANCE

4LT 30LT1LT

EXECELENTE DESEMPENHO A ALTA TEMPERATURA

PROTECÇÃO EFICAZ DE TODAS AS PEÇAS MECÂNICAS

ELEVADA PROPRIEDADE ANTI-CORROSIVA

BAIXO CONSUMO DE ÓLEO EM CARROS QUE TÊM MUITA
QUILOMETRAGEM



20W-50

AGIP NOVECENTO 20W-50

PERFORMANCE

É um lubrificante multigrade mineral motores auto 

a gasóleo ou gasolina fabricados 

entre1950 e 1970.

4LT 30LT1LT

RESISTÊNCIA À DEGRADAÇÃO TERMO-OXIDATIVA

EXCELENTES CARACTERÍSTICAS ANTI-DESGASTE

ELEVADA PROPRIEDADE ANTI-CORROSIVA

LUBRIFICANTE 
MOTOR



15W-50

AGIP NOVECENTO 15W-50

PERFORMANCE

É um lubrificante multigrade mineral para 

motores auto a gasóleo ou gasolina fabricados 

entre1970 e 1990.

4LT 30LT1LT

LUBRIFICAÇÃO PERFEITA DAS PARTES MECÂNICAS

EXCELENTES CARACTERÍSTICAS ANTI-DESGASTE

RESISTÊNCIA MUITO ELEVADA ÀS SOLICITAÇÕES TÉRMICAS
E MECÂNICAS



40

AGIP NOVECENTO 
TRUCK 40

PERFORMANCE

É um lubrificante para motor expressamente 

estudado para responder às necessidades de

lubrificação dos motores que equipam veículos 

pesados antigos.

30LT

LUBRIFICANTE 
MOTOR PESADOS

ALTA RESISTÊNCIA À DETERIORAÇÃO TERMODINÂMICA

LUBRIFICACAÇÃO ADEQUADA DAS PEÇAS MECÂNICAS

ADEQUADA PROTEÇÃO CONTRA O FENÓMENO CORROSIVO



30LT

PERFORMANCE

50

AGIP NOVECENTO 
TRUCK 50
É um lubrificante motor equipado com 

características capazes de satisfazer os  requisitos dos 

motores de veículos pesados com elevados

níveis de quilometragem.

30LT

PROTEÇÃO EFICAZ DAS PARTES MECÂNICAS DO MOTOR

ALTA RESISTÊNCIA À DETERIORAÇÃO TERMODINÂNICA

LUBRIFICAÇÃO ADEQUADA A ALTA TEMPERATURA



15W-50

AGIP NOVECENTO 
TRUCK 15W-50 

PERFORMANCE

É um lubrificante multigraduado formulado 

com bases e aditivos apropriados

capaz de assegurar a máxima confiabilidade do 

motor de veículos pesados clássicos.

30LT

FORTES PROPRIEDADES ANTIOXIDANTES,  ANTICORROSIVAS 
E ANTIDESGASTE

MANUTENÇÃO INALTERADA DURANTE TODO O PERÍODO DE USO DA 

RESISTÊNCIA EFICAZ A TENSÕES TÉRMICAS E MECÂNICAS

LUBRIFICANTE 
MOTOR PESADOS





AGIP NOVECENTO
LUBRIFICANTE PROTETIVO
As viaturas usadas apenas ocasionalmente e que não 

rodam há muito tempo, exigem cuidados específicos. 

Durante os períodos de inatividade, a humidade pode-se

condensar como gotículas microscópicas em muitas 

partes do motor gerando corrosão.

Graças às suas excelentes propriedades protetoras,

o LUBRIFICANTE DE PROTEÇÃO AGIP NOVECENTO

evita as consequências desse fenómeno nocivo. 

LUBRIFICANTE 
PROTETIVO



IDEAL PARA A EXIBIÇÃO DE
CARROS CLÁSSICOS

4LT1LT



AGIP NOVECENTO 90

PERFORMANCE

90
É um lubrificante para transmissão estudado e formulado

para conferir elevadas características anti-desgaste.

LUBRIFICANTE
TRANSMISSÃO

4LT1LT

EXCELENTES PROPRIEDADES ANTI-DESGASTE

EXCELENTES PROPRIEDADES ANTI-ESPUMA

RESISTÊNCIA À OXIDAÇÃO E À CORROSÃO

EFICAZ PREVENÇÃO À FORMAÇÃO DE DEPÓSITOS



AGIP NOVECENTO 80W-90

PERFORMANCE

80W-90
É um lubrificante de transmissão mineral, adequado 

para caixas de velocidades e diferenciais manuais, 

com excelente desempenho em extrema

pressão (EP).

4LT1LT

EXCELENTES PROPRIEDADES EP (EXTREMA PRESSÃO)

ELEVADA ESTABILIDADE À OXIDAÇÃO

RESISTÊNCIA À CORROSÃO

EXCELENTES PROPRIEDADES ANTI-ESPUMA



AGIP NOVECENTO 85W-140

PERFORMANCE

85W-140
É um lubrificante mineral para transmissões manuais,

com excelente desempenho em extrema 

pressão (EP). Recomendado também para 

engrenagens hipóides.

4LT1LT

EXCELENTES PROPRIEDADES EP (EXTREMA PRESSÃO)

ELEVADA ESTABILIDADE À OXIDAÇÃO

RESISTÊNCIA À CORROSÃO

EXCELENTES PROPRIEDADES ANTI-ESPUMA

LUFRIFICANTE
TRANSMISSÃO





AGIP NOVECENTO DOT 4

PERFORMANCE

DOT 4
É um fluído de travões utilizado nos circuitos de 

travagem e nos servos de aperto da embraiagem 

de carros clássicos.

FLUÍDO DE 
TRAVÕES

1LT

ALTO PONTO DE EBULIÇÃO

COMPATÍVEL COM ELASTÓMEROS E METAIS
DOS SISTEMAS DE TRAVAGEM

RESISTENTE À CORROSÃO

EFICIÊNCIA GARANTIDA DA FREQUÊNCIA A LONGO PRAZO



FLUÍDO DE 
TRAVÕES

PERFORMANCE

GARANTE UMA PROTECÇÃO EFICAZ DO ESCAPE DO MOTOR, DAS 
VÁLVULAS E ASSENTOS, PREVENINDO FENÓMENOS DE DESGASTE

PREVINE A FORMAÇÃO DE DEPÓSITOS NAS VÁLVULAS E NA 
CÂMARA DE COMBUSTÃO

PERMITE UMA LUBRIFICAÇÃO APROPRIADA DA PARTE SUPERIOR 
DO CILINDRO

ADITIVO
GASOLINA

125ml

AGIP NOVECENTO 
ADITIVO GASOLINA
Aditivo de protecção para válvulas de escape em carros 

clássicos sem conversores catalíticos.
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distribuidor autorizado

Parque Industrial de Ovar
3880-728 Ovar
Tel. (+351) 256 588 188
Fax (+351) 256 582 055
E-Mail info@sintetica.pt       

 
 

Avda. de Europa 24, Edificio Torona B - Planta 1 
28108 Alcobendas (MADRID) 
Telf.: 900 100 941 
Fax:  91 727 78 99 
Email: lubricantes@eni.com 
www.eniiberia.com
www.oilproducts.eni.com
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