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Texaco Ursa Ultra S 
ISOSYN® syntetisk Low SAPS dieselmotorolie 
 
Karakteristik 
Ursa Ultra S er en højtydende heavy duty dieselmotorolie formuleret på basis af ISOSYN® syntetiske 
baseolie kombineret med high performance ”Low SAPS” additivteknologi for at imødegå aktuelle 
ACEA og OEM (motorfabrikanter) specifikationer inklusiv seneste Scania Low Ash specifikation (Euro V 
og VI motorer monteret med dieselpartikelfilter).  
 
Ursa Ultra S er formuleret på basis af en ISOSYN ® syntetisk baseolie kombineret med low SAPS - high performance additiv 
teknologi til at levere lange olieskiftintervaller uden at kompromittere holdbarheden. 
Olien er udviklet til moderne lav emissions heavy duty dieselkøretøjer og anbefales specielt til køretøjer monteret med die-
selpartikelfilter (DPF). 
 
Ursa Ultra S er designet og udformet for EGR-motorer (recirkulering af udstødningsgas) eller Selektiv Katalytisk Reduktion 
(SCR), som efterbehandling af udstødningsgasser og motorer med dieselpartikelfilter (DPF) - se gældende instruktionsbog 
for yderligere information.  
 
Ursa Ultra S anbefales til avancerede og højtydende dieselmotorer i lastvogne, busser, landbrugsmateriel, marine,- bygge- 
og anlægsmaskiner m.v., hvor denne type er foreskrevet herunder forlængede olieskiftintervaller i henhold til fabrikantens 
anbefalinger. 
 
Kundefordele 
Specielt udviklet for at imødegå Scania Low Ash specifikationen. 
Minimerer standtid, som følge af forlængede olieskifteintervaller takket være avancerede motorbeskyttelse og beskyttel-

se af efterbehandlingssystemet. 
Forlænget levetid for motoren gennem fremragende antislidegenskaber og høj temperatur-high shear viskositet, der giver 

beskyttelse mod slitage og aflejringer. 
Kan anvendes i ældre motorer - se gældende instruktionsbog for nærmere. 
 Low SAPS teknologi bidrager til minimering af udstødningsgasser og beskytter efterbehandlingssystemet (katalysator og 

dieselpartikelfilter). 
 

Godkendelser/specifikationer 
ACEA E6-08 / E7-08 (Performance level) 
API CI-4 (Performance level) 
MAN 3477 (Godkendt) 
MB-approval 228.51 (Godkendt) 
MTU Oil Catergory 3.1 (Godkendt) 
Renault RLD-2 (Godkendt) 
Scania Low Ash (Godkendt) 
Volvo VDS-3 (Godkendt) 
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Mack EO-N (Godkendt) 
Renault RD / RD-2 / RLD / RGD / RXD (Anvendelig til 

brug) 
Mercedes Benz gasmotorer (Anvendelig til brug) 
Volvo VDS-2 (Anvendelig til brug) 



Uno-X Smøreolie A/S • Buddingevej 195 • DK-2860 Søborg • T: +45  7011 5678 • F: +45 3947 8365 • lube.unox.dk
Uno-X Smøreolje AS • Lysaker Torg 35 • NO-1366 Lysaker • Tlf. +47 04210 • lube.unox.no

Texaco Ursa Ultra S 
ISOSYN® syntetisk Low SAPS dieselmotorolie 
 
 
Tekniske data (typisk) 
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SAE grad 10W-40 

Viskositet, kinematisk (cSt)  

mm2/s v. 100oC 13,4 

Sulfateret askeindhold, %wt 0,96 

Flydepunkt, °C - 39 

Flammepunkt COC, °C 232 

Massefylde v. 15oC, kg/l 0,86 

Artikelkode 02955 


