
 

 
 

Opis produktu 

Ursa Extra Duty 40 to wysokiej jakości niskopopiołowy, 

jednosezonowy olej silnikowy przeznaczony do 

dwusuwowych silników wysokoprężnych(Detroit Diesel) 

pracujących pod dużym obciążeniem zarówno w pojazdach 

drogowych  jak i terenowych. 

Olej Ursa Extra Duty 40 został zestawiony przy udziale 

najwyższej jakości olejów bazowych oraz pakietu dodatków 

uszlachetniających zawierających kombinację dodatków 

myjących  inhibitorów rdzy i korozji oraz  dodatków 

przeciwzużyciowych. Zastosowana  technologia spełnia 

specyficzne wymagania smarowania tego typu silników 

oraz zapewnia ich skuteczną ochronę. 

Korzyści dla klienta 

• Zapewnia utrzymanie  czystości silnika oraz ochronę 

przed  powstawaniem osadów 

• Zapewnia ochronę przed rdzą i korozją 

• Zapewnia utrzymanie ciśnienia oleju podczas pracy pod 

dużym obciążeniem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Utrzymuje czystość silnika i zapewnia ochronę przed 
powstawaniem osadów 

• Odporny na rdzę i korozję 

• Utrzymuje ciśnienie oleju 

Produkt jest zgodny z wybranymi normami 
technicznymi, włączając w to: 

API Detroit Diesel 
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Zalety produktu 



 Ursa® Extra Duty 40 ─ ciąg dalszy 

Chevron nie bierze odpowiedzialności: za jakiekolwiek straty oraz szkody powstałe wskutek używania tego produktu niezgodnie z przeznaczeniem opisanym 
w Karcie Produktu. 
Zdrowie, bezpieczeństwo, przechowywanie i ochrona środowiska: zgodnie z aktualnie dostępnymi informacjami nie przypuszcza się, żeby produkt mógł 
powodować negatywne skutki oddziaływania na zdrowie, w przypadku kiedy jest używany zgodnie z przeznaczeniem oraz zgodnie z informacjami zawartymi 
w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego. Karty Charakterystyki dostępne są na życzenie w lokalnym biurze handlowym lub poprzez stronę 
internetową. Produkt ten nie powinien być używany niezgodnie z przeznaczeniem. W postępowaniu ze zużytym produktem zadbać o ochronę środowiska 
naturalnego i zastosować się do lokalnych przepisów. 
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Zastosowania 

• Ursa Extra Duty 40 jest zalecany  do stosowania  w 

wolnossących i turbodoładowanych dwusuwowych 

silnikach wysokoprężnych Detroit Diesel, pracujących 

w różnorodnych zastosowaniach, w których wymagane 

są produkty spełniające klasę jakości  API CF-2 

• Ursa Extra Duty 40 jest szczególnie zalecany do 

dwusuwowych silników wysokoprężnych Detroit 

Diesel, serii 53, 71, 92 i 149. Spójrz na najnowsze 

zalecenia dla silników Detroit Diesel  w celu uzyskania 

dodatkowych informacji 

• Ursa Extra Duty 40 może być również używany w 

zastosowaniach przemysłowych, takich jak: 

przekładnie pompy lub w których wymagany jest olej 

silnikowy z dodatkami detergentowymi. Zaleca się 

również, aby użytkownik skonsultował się z 

odpowiednim producentem w celu uzyskania jego 

zaleceń 

 

 

 

 

 

 

 

Normy i Zatwierdzenia 

Zalecenia 

• Detroit Diesel Silniki dwusuwowe z serii 53,  

71, 92 i 149 

Zgodność ze standardami 

• API CF-2, CF 

Dane Typowe 

Test Metody badań Wartość 

Klasa lepkości  SAE 40 

Gęstość w temperaturze 15°C, kg/l ASTM D4052 0,889 

Lepkość kinematyczna w temperaturze 40°C, mm
2
/s ASTM D445 131 

Lepkość kinematyczna w temperaturze 100°C, mm
2
/s ASTM D445 14,5 

Wskaźnik lepkości ASTM D2270 109 

Temperatura krzepnięcia, °C ASTM D97 -24 

Temperatura zapłonu COC, °C ASTM D92 270 

Popiół siarczanowy, %wt ASTM D874 maks. 0,8 

Podane informacje są danymi typowymi dla bieżącej produkcji, nie stanowią wymagań technicznych produktu i mogą podlegać zmianom w ramach 
dopuszczalnych tolerancji produkcyjnych. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian w specyfikacji produktu. Powyższa Karta Produktu zastępuje 
wszelkie poprzednie wersje Karty Produktu i zawarte w nich informacje. 


