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Texaco Ursa Premium TDX (E4) SAE 10W‐40 
Højtydende semisynte sk dieselmotorolie 

Karakteris k 
Ursa Premium TDX (E4) SAE 10W‐40 er en højtydende semisynte sk diesel motorolie formuleret for at imødegå gældende ACEA 
forskri er og motorfabrikanternes krævende specifika oner for Euro IV op V motorer. 

Ursa Premium TDX (E4) SAE 10W‐40 er formuleret på basis af en baseolie af høj kvalitet, der i kombina on med en avanceret addi‐
vteknologi sikre effek v og robust motorbesky else og lange olieski  iht fabrikantens anvisninger uden at kompromi ere hold‐

barheden. 

Kundefordele 

Ideel l flådeoperatører, der ønsker vedvarende ydelse og besky else ua ængig af varierende brændsto valiteter. 

Avanceret teknologi for besky else mod syredannelse og slitage, hvilket minimere vedligeholdelsesomkostninger og stand d. 

Lange olieski interval, op mal motorbesky else og ydeevne ‐ minimere stand d. 

Pålidelig og effek v sodkontrol, sikre effek v motorbesky else. 

Formuleret for at modvirke slitage og cylinderpolering. 

Besky else ved høje temperaturer—pålidelig oxida onsstabilitet, hvilket modvirker unødig oliefortykkelse ved høje temperatu‐
rer. 

Anvendelse 

Ursa Premium TDX (E4) SAE 10W‐40 anbefales l hårdt belastede dieselmotorer i lastbiler, der opererer interna onalt, men som 
ikke er monteret med DPF / CRT filter (par kelfilter) og beny er brændstof med højt svovlindhold samt lange olieski intervaller. 

Ursa Premium TDX (E4) SAE 10W‐40 kan llige beny es i de lfælde, hvor fabrikanterne ikke selv godkender olierne, men angi‐
ver de interna onale godkendelser og olieski eintervaller ‐ se gældende instruk onsbog for nærmere. 

For korrekt olieski interval henvises l gældende instruk onsbog. 

Godkendelser, ydeevne og anbefalinger 
Godkendelser 
Cummins 20077 / 20078 

Mercedes Benz MB‐approval 228.5 

Mercedes Benz MB‐approval 235.27 

Deutz DQC III‐10 

Mack EO‐M Plus / EO‐N 

MAN M 3277 

MTU Oil Category 3 

Renault VI RLD‐2 

Scania LDF‐2 

Volvo VDS‐3 

Voith Retarder A approval 

Ydeevne 
ACEA E4, E7 

API CI‐4 

Cummins 20071 / 20072 

Anbefalinger 
Anvendelig i følgende applika oner: 

Renault RD, RD‐2, RLD 

Volvo VDS‐2 

Global DHD‐1 

DAF Extended Drain (Euro III og IV motorer) 
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Informa oner, givet i generelle typiske data, udgør ikke en specifika on, men er en indika on på løbende produk on indenfor acceptable produk onstolerancer. Ret l ændringer forbe‐
holdes. Denne produktbeskrivelse afløser alle dligere udgivelser og den deri indeholdte informa on. 
Ansvarsfraskrivelse 
Uno‐X Smøreolie A/S fralægger sig ethvert ansvar for tab eller skade, opstået ved brug af de e produkt på måder, der ikke er specifikt angivet i noget produktdatablad. 
Sundhed, sikkerhed, opbevaring og miljø 
Baseret på de nuværende lgængelige informa oner anses de e produkt ikke for at give u lsigtede helbredspåvirkninger, når det anvendes e er forskri erne og i overensstemmelse 
med anbefalingerne i produktets sikkerhedsdatablad (SDB). Databladene fremsendes e er anmodning gennem Deres lokale forhandler eller via interne et. De e produkt må ikke anven‐
des l andre formål, end det er beregnet l. Ved bortskaffelse af det brugte produkt skal miljøreglerne og det lokale affaldsreglement overholdes. 

Test Testmetode Resultat 

Viskositetsgrad    SAE 10W‐40 

Væg ylde v/15°C, kg/l. ASTM D4052 0,866 

Viskositet, kinema sk (cSt)   

 mm2/s v. 40°C ASTM D445 98 

mm2/s v. 100°C ASTM D445 14,2 

Viskositetsindeks ASTM D2270 155 

Flydepunkt, °C ASTM D97 ‐ 30 

Flammepunkt COC, °C ASTM D92 210 min. 

Sulfateret askeindhold, %wt ASTM D874 1,60 

Ar kelkode  02970 

Holdbarhed: 60 måneder fra fyldningsdato, som er angivet på e ke en    

Total Base Number, mg KOH/g ASTM D2896 12,5 


