
 

 
 

Opis produktu 

Ursa Premium FE SAE 5W-30 jest wysokiej jakości 

syntetycznym olejem silnikowym 5W-30 przeznaczonym do 

silników wysokoprężnych, przystosowanym do pracy przy 

dużych obciążeniach. Został opracowany z myślą o 

zmniejszeniu zużycia paliwa w szerokiej gamie 

nowoczesnych silników wysokoprężnych pracujących przy 

dużych obciążeniach w wydłużonych okresach pomiędzy 

wymianami oleju. 

Ursa Premium FE SAE 5W-30 spełnia normy dotyczące 

jakości ACEA, API oraz producentów (OEM) w stosunku do 

silników wysokoprężnych pracujących przy dużych 

obciążeniach. 

Korzyści dla klienta 

• Technologia zaawansowanych dodatków 

uszlachetniających wpływa na zmniejszenie zużycia  

paliwa przy wydłużonych okresach pomiędzy wymianą 

oleju, pomagając zmniejszać koszty pracy  

• Technologia dodatków uszlachetniających o 

właściwościach czyszczących i dyspergujących przekłada 

się na wysokowydajną ochronę silnika przed 

zabrudzeniami 

• Wydajne dodatki uszlachetniające zapobiegające zużyciu 

zapewniają ochronę silnika i ograniczają czas przestoju 

związany z obsługą 

• Wysokowydajny skład oleju zapewnia ochronę przed 

spolerowaniem gładzi cylindrycznych i wydłużony okres 

sprawności pojazdu 

• Chroni przed zwiększeniem lepkości oleju w wysokiej 

temperaturze w zmiennych i wymagających warunkach 

jazdy 

 

 

 

• Zapewnia oszczędność paliwa w wydłużonych 
okresach pomiędzy wymianami oleju 

• Utrzymuje czystość silnika 

• Wysoka ochrona przed zużyciem i spolerowaniem 
gładzi cylindrycznych  

• Ochrona przed zwiększeniem lepkości oleju w 
wysokiej temperaturze  

• Ochrona łożysk przed korozją 

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

ACEA API 

Caterpillar Mercedes Benz 

Deutz Iveco 

Mack MAN 

MTU Renault 

Volvo Voith 
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• Opracowany w celu zapewnienia niezawodnej ochrony 

przed korozją łożysk, zwiększa okres eksploatacji 

silnika 

• Dobre właściwości przeciwpienne zapewniają 

niezawodną wydajność smarowania i ochronę 

podzespołów 

Zastosowania 

• Ursa Premium FE SAE 5W-30 jest zalecany do  

użytku w pojazdach ciężarowych i autobusach 

,przystosowany do pracy przy dużych obciążeniach, 

szczególnie w zastosowaniach wymagających 

wydłużonych okresów pomiędzy wymianami oleju. Olej 

jest kompatybilny ze starszymi typami silników. Należy 

odnieść się do odpowiedniej instrukcji obsługi silnika 

lub zasięgnąć porady producenta w celu ustalenia 

prawidłowego okresu wymiany oleju 

• Ursa Premium FE SAE 5W-30 jest zalecany do użytku 

w innych użytkowych i terenowych silnikach 

wysokoprężnych, w przypadku których producenci nie 

określili zatwierdzonych typów oleju, jednak podają 

wymagania dotyczące wydajności do zastosowań 

usługowych, tak jak np. Iveco i Caterpillar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normy, zatwierdzenia i zalecenia 

Zatwierdzenia 

• Mercedes Benz  Aprobata MB 228.5 

• Deutz DQC IV-10 

• Mack EO-N 

• MAN M3277, M3377 

• MTU Typ 3 

• Renault RLD-2 

• Volvo VDS-3 

• Voith Retarder B płynięcia 

Zgodność ze standardami  

• API CI-4  

• ACEA E4, E7 

• Caterpillar ECF-2 

Zalecenia 

Odpowiedni do użycia w zastosowaniach 

wymagających: 

• Iveco 18-1804 

• Mercedes Benz MB 235.28  

• Renault RD, RD-2 i RLD 

• Volvo VDS-2 
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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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Dane Typowe 

Test Metody badań Wartość 

Klasa lepkości  SAE 5W-30 

Dopuszczalny okres magazynowania: 60 miesięcy od daty napełnienia, podanej na etykiecie produktu. 

Gęstość w temperaturze 15°C, kg/l ASTM D4052 0,855 

Lepkość kinematyczna w temperaturze 40°C, mm
2
/s ASTM D445 71,7 

Lepkość kinematyczna w temperaturze 100°C, mm
2
/s ASTM D445 12,1 

Wskaźnik lepkości ASTM D2270 166 

Temperatura krzepnięcia, °C ASTM D97 -51 

Temperatura zapłonu COC, °C ASTM D92 230 

Ogólna liczba zasadowa, mg KOH/g ASTM D2896 12 

Popiół siarczanowy, %wt ASTM D874 1,3 

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. 


