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OKREŚLENIE 
 
URSA HD 10W40 to wysokiej jakości olej silnikowy spełniający wymagania norm oraz 
producentów ciężkich pojazdów samochodowych. Olej URSA HD 10W40 został 
wyprodukowany z wysokiej jakości rafinowanych rozpuszczalnikowo mineralnych olejów 
bazowych oraz pakiet dodatków uszlachetniających zapewniających najwyższą jakość oleju 
silnikowego.   
Olej URSA HD 10W40 przeznaczony jest w szczególności stosowania w silnie obciążonych 
silników Diesla, bez i z turbodoładowaniem wymagających olejów o wydłużonych przebiegach 
między wymianami pracujących w bardzo trudnych warunkach eksploatacyjnych. Olej został 
opracowany do stosowania w silnikach wymagających spełniania Norm Euro I,II,III,IV oraz V i 
może być również s wielu pojazdach bez układów SCR i DPF.  
  

ZALETY 
 
 Posiada aktywne właściwości myjące i dyspergujące 
 Chroni elementy silnika przed zużyciem mechanicznym 
 Zapobiega przed polerowaniem gładzi cylindrowej 
 Posiada wysoką odporności na starzenie w wysokich temperaturach 
 Ochrania łożyska przeciw korozji  
 Posiada odporność na pienienie 
 Olej można stosować na długich przebiegach między wymianami oleju 

 
NORMY I ZATWIERDZENIA 
 
 SAE:         10W-40 
 ACEA:      E4 
 MB               228.5  
 MAN  M 3277 
 MTU Oil Category 3 
 Ponadto olej URSA HD 10W40 spełnia wymagania firm jak DAF, IVECO etc.. 
 

 
BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA 
 
Szczegółowe zasady bezpiecznego obchodzenia się z produktem podano  w Karcie 
Bezpieczeństwa dostępnej na życzenie. 
 

http://www.prager.com.pl/


 

     Ursa HD 10W40 
 ( poprzednia nazwa Ursa Super LA 10W40 ) 
 

 

 
 
Autoryzowany Importer olejów i smarów Texaco                 
Prager Sp. z o.o. 
Ul. Ursynowska 72, 02-605 Warszawa  
NIP: PL 525-232-99-08; REGON: 140097123 
www.prager.com.pl;  
                
 

 

CHARAKTERYSTYCZNE DANE TECHNICZNE (wielkości typowe) 
 

 
Jednostka Wartość 

Gęstość w temperaturze 15 °C kg/L 0,873 

Lepkość kinematyczna w temperaturze 40C mm2/s 99,9 

Lepkość kinematyczna w temperaturze 100C mm2/s 14,5 

Wskaźnik lepkości   - 149 

Temperatura płynięcia   C -30 

Popiół siarczanowy   % wag. 1,6 
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