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OKREŚLENIE 
 
URSA PREMIUM TDX 10W40 to najwyższej jakości wielosezonowy olej silnikowy klasy UHPD  
który spełnia najbardziej aktualne wymagania producentów pojazdów wyposażonych w 
ciężkie silniki Diesla. Olej URSA PREMIUM TDX 10W40 jest wyprodukowany z 
wysokojakościowych olejów bazowych i unikalnego pakietu dodatków zapewniających 
wyjątkowe własności eksploatacyjne. Olej URSA PREMIUM TDX 10W40 zalecany jest do 
całorocznego stosowania w ciężkich pojazdach transportowych i autobusach wyposażonych w 
wolnossące jak również w turbodoładowane, wysilone silniki  Diesla przy ekstremalnie 
wydłużonych okresach wymiany oleju. Produkt URSA PREMIUM TDX 10W40 jest również 
zalecany do silników Diesla o niskiej emisji spalin (Euro-3 i Euro-2) zasilanych olejem 
napędowym o niskiej zawartości siarki. Może być również stosowany w niektórych silnikach 
typu Euro-4.  
 
 

ZALETY 
 
 Posiada 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 ekstremalnie długich przebiegach między wymianami oleju 
 Stosowanie oleju pomaga tworzyć niską emisyjność spalin 
 

 
NORMY I ZATWIERDZENIA 
 
 API : CI-4 
 ACEA : E7, E4 
 MAN  M3277 
 MB                228.5  
 VOLVO  VDS-3 
 Renault RLD-2, RXD 
 MTU Type 3 
 Scania          LDF-2 
 MACK           E0-M Plus, EO-N 
 Cummins    CES 20071/20072 
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BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA 
 

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

CHARAKTERYSTYCZNE DANE TECHNICZNE (wielkości typowe) 
 

 
Jednostka Wartość 

Gęstość w temperaturze 15 °C g/cm3 0,866 

Lepkość kinematyczna w temperaturze 40C mm2/s 98 

Lepkość kinematyczna w temperaturze 100C mm2/s 14,2 

Temperatura płynięcia   C -30 

Wskaźnik lepkości   - 155 

Popiół siarczanowy   % wag. 1,60 
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