
 

 
 

Opis produktu 

Ursa Premium TDX (E4) SAE 10W-40 to wysokiej jakości 

częściowo syntetyczny olej silnikowy przeznaczony do 

silników wysokoprężnych, spełnienia najnowsze 

wymagania ACEA oraz bardziej wymagające specyfikacje 

OEM dla silników Euro IV i V. 

Ursa Premium TDX (E4) SAE 10W-40 składa się z 

częściowo syntetycznych olejów bazowych oraz z wysokiej 

jakości pakietów dodatków uszlachetniających, 

zapewniających wysoką odporności na ścinanie i 

niezawodną pracę przy wydłużonych przebiegach. 

Korzyści dla klienta 

• Zapewnia ochronę transkontynentalnej floty – 

zapewnia niezmienną wydajność i ochronę w przypadku 

różnorodnych jakościowo paliw regionalnych 

• Wydłużone okresy pomiędzy wymianami oleju – 

przyczynia się do optymalnej ochrony przy wydłużonych 

okresach pomiędzy wymianami oleju, zapewnia 

wydajność i sprawność sprzętu  

• Wspomaga ochronę silnika i łożysk – niezawodna 

kontrola kwasowości ogranicza koszty i czasy przestojów 

spowodowane koniecznością serwisowania  

• Czystość silnika – doskonała  kontrola tworzenia się 

osadów zapewnia ochronę i skuteczne działanie silnika 

• Odporność na zużycie – opracowany w celu 

zapewnienia najwyższej ochrony przed zużyciem oraz 

przed spolerowaniem gładzi cylindrycznych  

• Ochrona w wysokich temperaturach – niezawodna 

odporność na utlenianie zapewnia ochronę przed 

gęstnieniem oleju w wysokiej temperaturze i ogranicza 

czas przestoju 

• Skuteczne właściwości przeciwpienne – odpowiednio 

dobrany skład oleju zapobiega pienieniu i zachowuje 

niezawodne, stałe smarowanie silnika, zapewniając 

mniejsze zużycie podzespołów 

 

• Ochrona transkontynentalnej floty 

• Wydłużone okresy pomiędzy wymianami oleju 

• Ochrona silnika i łożysk przed zużyciem 

• Utrzymywanie czystości silnika 

• Ochrona w wysokich temperaturach 

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

ACEA API 

Cummins Detroit Diesel 

Deutz JASO 

Mack MAN 

Mercedes Benz MTU 

Renault Scania 

Volvo Voith 
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Zalety produktu 



 Ursa® Premium TDX (E4) SAE 10W-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 

• Przeznaczony do użytku w pojazdach ciężarowych 

niewyposażonych w filtr cząsteczek stałych (DPF) lub 

zintegrowany układ łączący utleniający reaktor 

katalityczny z filtrem cząstek stałych (CRT); 

wykorzystywanych na całym świecie przy użyciu paliw 

o wyższej zawartości siarki, przy wydłużonych 

okresach pomiędzy wymianą oleju 

• Ursa Premium TDX (E4) SAE 10W-40 jest również 

zalecany do użytku w innych użytkowych i terenowych 

silnikach, w przypadku których producenci nie określili 

zatwierdzonych typów oleju, jednak podają wymagania 

dotyczące jakości do odpowiednich zastosowań. 

Użytkownicy powinni odnieść się do zaleceń 

producenta w celu określenia prawidłowego okresu 

pomiędzy wymianami oleju 

Normy i Zatwierdzenia 

Zatwierdzenia 

• Cummins 20077/20078 

• Mercedes Benz Aprobata MB 228.5 

Mercedes Benz Aprobata MB 235.27 

• Deutz DQC III-10 

 

 

 

 

 

 

• Mack EO-M Plus, EO-N 

• MAN M3277 

• MTU Oil Category 3 

• Renault VI RLD-2 

• Scania LDF-2 

• Volvo VDS-3 

• Voith Aprobata Retarder A 

Zgodność ze standardami 

• ACEA E4, E7 

• API CI-4 

• Cummins 20071/20072 

Zalecenia 

Odpowiedni do użycia w zastosowaniach 

wymagających:  

• JASO DHD-1 

• Detroit Diesel 93K215 

• Renault VI RD, RD-2, RLD  

• Volvo VDS-2 

Dane Typowe 

Test Metody badań Wartość 

Klasa lepkości  SAE 10W-40 

Gęstość w temperaturze 15°C, kg/l ASTM D4052 0,866 

Lepkość kinematyczna w temperaturze 40°C, ASTM D445 98,0 

Lepkość kinematyczna w temperaturze 100°C, ASTM D445 14,2 

Wskaźnik lepkości ASTM D2270 155 

Temperatura płynięcia, maks. °C ASTM D97 -30 

Temperatura zapłonu, COC, °C ASTM D92 210 min 

Popiół siarczanowy, %wt ASTM D874 1,60 

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. 


