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OKREŚLENIE 
 
Ursa Premium FE 5W-30 to wysokiej jakości syntetyczny olej silnikowy klasy UHPD  
przeznaczony do stosowania w wysoko obciążonych silnikach Diesla spełniający 
jednocześnie najnowsze i normy standardy producentów pojazdów użytkowych.  
Olej został wyprodukowany z syntetycznych olejów bazowych oraz unikalnego pakietu 
dodatków uszlachetniających, które są wyjątkowo odporne na ścinanie, poprawiają 
wskaźnik lepkości, zapewniają wysokie parametry użytkowe oleju oraz charakteryzują się 
doskonałą trwałość eksploatacyjną przy jednoczesnym zmniejszone zużycie paliwa. 
Produkt zalecany jest do stosowania w wysoko obciążonych, wolnossących i 
turbodoładowanych silnikach Diesla ciężkich pojazdów transportowych i autobusów, 
których producenci wymagają stosowania olejów o długich przebiegach między wymianami. 
Ursa Premium FE 5W-30 zalecany jest przede wszystkim do stosowania w nisko emisyjnych 
silnikach Euro-3 i Euro-2 zasilanych olejem napędowym o niskiej zawartości siarki. 

 
 
ZALETY 
 
 Olej utrzymuje silnik w czystości 
 Chroni części ruchome silnika przed zużyciem 
 Zapobiega polerowaniu gładzi cylindra 
 Charakteryzuje się wysoką odpornością na starzenie  
 Doskonale chroni łożyska przed korozją  
 Posiada ponadprzeciętną odporność na pienienie 
 Pomaga w osiągnięciu niskiej emisji spalin 
 Oferuje bardzo długie przebiegi między wymianami oleju 
 

 
NORMY I ZATWIERDZENIA 
 
 ACEA E4,E7 
 API CI-4 
 Caterpillar ECF-1, 1a 
 MAN M 3277 
 MB 228.5 
 Deutz DQC IV-05 
 Mack EO-M plus  
 Volvo VDS-3 
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 Renault RXD, RLD-2 
 Iveco 18-1804  
 MTU Type 3 
 
 

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA 
 

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

CHARAKTERYSTYCZNE DANE TECHNICZNE (wielkości typowe) 
 
Ursa Premium FE 5W-30 Jednostka Wartość 
Gęstość w temperaturze 15C kg/L 0,855 
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40C mm2/s 71,7 
Lepkość kinematyczna w temp. 100C  mm2/s 12,1 
Wskaźnik lepkości - 166 
Temperatura płynięcia C -51 
Temperatura zapłonu (COC) C 230 
Popiół siarczanowy %m 1,3 
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