
 

 
Kontroller altid, at det valgte produkt er i overensstemmelse med anbefalingen fra leverandøren af det originale udstyr under hensyntagen til udstyrets 
driftsbetingelser og kundens vedligeholdelsespraksis. 

Produktbeskrivelse 

Ursa Premium FE SAE 5W-30 er en højtydende syntetisk 

motorolie til tung trafik. Den er udviklet til at give 

brændstofbesparende ydelse og velegnet for smøring af en 

lang række moderne heavy duty motorer - selv ved lange 

olieskiftintervaller. 

Ursa Premium FE SAE 5W-30 er formuleret for at 

overholde specifikationer og krav, der stilles fra ACEA og 

motorfabrikanterne for smøring af moderne dieselmotorer 

for tung trafik. 

Kundefordele 

• Udviklet til at give god brændstoføkonomisk ydelse 

samtidig med at der opretholdes robust og pålidelige 

beskyttelse af motor. 

• Lavviskose syntetiske baseolier tilbyder beskyttelse af 

dieselmotorer ved lave opstartstemperaturer. 

• Beskytter og renholder stempler, stempelringe og ventiler 

mod skadelieg aflejringer.  

• Sodhåndtering og slidbeskyttelse bidrager til forlænget 

motorlevetid og minimal vedligeholdelse. 

• Reducerer lageromkostninger og egnet til et bredt 

anvendelsesområde, herunder ældre motorer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Udviklet til at give brændstoføkonomisk ydelse 

• Yder beskyttelse ved lave opstarts-temperaturer 

• Beskytter ventiler og stempler mod aflejringer. 

• Formuleret til håndtering af sod og imødegåelse af 
slitage  

• Reducerer lageromkostninger 

Udvalgte specifikationsstandarder omfatter: 

ACEA DAF 

Deutz Iveco 

Mack MAN 

Mercedes Benz MTU 

Renault Voith 

Volvo  

 

  

Ursa® Premium FE  
SAE 5W-30  
Højtydende syntetisk motorolie for tung trafik 

Produktegenskaber 



Ursa® Premium FE SAE 5W-30 ─ Fortsat 

Ansvarsfraskrivelse Chevron påtager sig intet ansvar for tab eller skade som følge af brugen af dette produkt til andre anvendelser end dem der specifikt 
er angivet i produktbeskrivelsen. 
Sundhed, sikkerhed, opbevaring og miljø Baseret på foreliggende information, forventes dette produkt ikke at have sundhedsskadelige virkninger, når det 
anvendes til den påtænkte anvendelse og i overensstemmelse med anbefalingerne i sikkerhedsdatabladet (MSDS). Sikkerhedsdatablade er tilgængelige 

efter anmodning via dit lokale salgskontor eller via internettet. Dette produkt må ikke anvendes til andre formål end den tilsigtede anvendelse. Ved 
bortskaffelse af det brugte produkt skal man sørge for at beskytte miljøet og følge lokal lovgivning.  
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Anvendelse 

• Ursa Premium FE SAE 5W-30 anbefales for smøring 

af dieselmotorer i lastbiler og busser, hvor udvidet 

olieskiftintervaller er foreskrevet. Olien er 

bagudkompatibel og kan benyttes til  ældre motorer, 

hvor denne type er foreskrevet. For korrekt 

olieskiftinterval henvises til gældende servicebog og 

ved tvivl bør motorfabrikanten kontaktes.  

• Ursa Premium FE SAE 5W-30 kan anvendes i de 

tilfælde, hvor fabrikanterne ikke specifikt selv 

godkender olien, men angiver de internationale 

godkendelser og skifteintervaller, herunder Iveco 

(standard 18-1804 TFE).   

Godkendelser, ydeevne og 
anbefalinger 

Godkendelser 

• Mack       EO-N 

• Renault      RLD-2 

• Volvo       VDS-3 

 

 

 

 

 

Ydeevne 

• ACEA E4, E7 

• DAF  Extended Drain (Euro 0-III motorer) 

• Deutz DQC IV-10 

• Iveco        18-1804 (TFE) 

• MAN       M3277 

• Mercedes Benz MB 228.5 

• Mercedes Benz  MB 235.28  

• MTU Oil Category 3  

• Renault RLD-2, RLD 

• Voith Retarder B 

Anbefalinger 

Anvendelig i applikationer, hvor der forskrives: 

• Renault RD og RD-2  

• Volvo VDS-2 

Typiske testdata 

Test Testmetoder Resultater 

Viskositetskvalitet  SAE 5W-30 

Levetid: 60 måneder fra fyldningsdato, som er angivet på etiketten 

Massefylde ved 15°C, kg/l ASTM D4052 0,859 

Kinematisk viskositet ved 40°C, mm2/s ASTM D445 71,4 

Kinematisk viskositet ved 100°C, mm2/s ASTM D445 12,1 

Viskositetsindeks ASTM D2270 166 

Flydepunkt, °C ASTM D5950 -51 

Flammepunkt COC, °C ASTM D92 230 

Oliens basiske reserve (TBN), mg KOH/g ASTM D2896 15,3 

Sulfateret aske, vægt% ASTM D874 1,7 

Informationer, givet i generelle typiske data, udgør ikke en specifikation, men er en indikation på løbende produktion indenfor acceptable 
produktionstolerancer. Ret til ændringer forbeholdes.  Denne produktbeskrivelse afløser alle tidligere udgivelser og den deri indeholdte information. 
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