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OKREŚLENIE 
 
Ursa Ultra XLE 5W-30 to bardzo wysokiej jakości syntetyczny olej silnikowy wykonany z 
komponentów ISOSYN przeznaczony do stosowania w wysoko obciążonych silnikach Diesla 
spełniający jednocześnie najnowsze i normy standardy producentów pojazdów użytkowych 
w celu ograniczania w zużyciu paliwa.   
 
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 
wyposażonych również w zasilanie gazem ziemnym (CNG). Olej Ursa Ultra XLE  5W-30 
zalecany jest przede wszystkim do stosowania w nisko emisyjnych silnikach Euro-5 i Euro-6 
zasilanych olejem napędowym o niskiej zawartości siarki oraz do wszystkich pozostałych 
silników wymagających olejów spełniających normy od Euro-1 do Euro-4.  

 
 
ZALETY 
 
 W czasie testów drogowych Ursa Ultra XLE 5W30 wskazała znaczną poprawę spalania 

paliwa w wysokości 4,5 % na krótkich odcinkach i 2 % na długich odcinkach pracy w 
porównaniu do silników stosujących oleje 15W40 

 Stworzony do stosowania w mieszanym parku maszynowym, do maszyn budowlanych, 
sprzęcie drogowym, transportu dalekobieżnego jak i starszej generacji w celu 
poprawy kosztów ich użytkowania pod względem ekonomii w spalaniu paliwa.  

 Dzięki zastosowaniu zaawansowanej technologii syntetycznej olej utrzymuje silnik w 
doskonalej czystości, Chroni części ruchome przed zużyciem, Zapobiega polerowaniu 
gładzi cylindra, Charakteryzuje się wysoką odpornością na starzenie oraz pienienie 

 Niski wskaźnik lepkości w połączeniu z unikalną formulacją syntetycznych olejów 
bazowych znacznie ułatwia start silników w bardzo niskich temperaturach otoczenia 

 Dzięki bardzo niskiej zawartości siarki (SAPS) produkt doskonale chroni filtry DPF oraz 
układy EGR i SCR przed nadmiernymi kosztami ich obsługi.  

 Produkt dzięki zastosowaniu unikalnego pakietu dodatków uszlachetniających utrzymuje 
silnik w czystości osiągając bardzo długie przebiegi między wymianami oleju 
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NORMY I ZATWIERDZENIA 
 
 ACEA E4,E6,E7 
 API CJ-4, CI-4, CI-4 Plus, SN  
 JASO DH-2 
 Caterpillar ECF-3 
 Cummins 20081 
 Detroit Diesel DDC93K218 
 MAN M 3477 
 MB 228.51 
 MB 228.31 
 Volvo CNG 
 Renault RLD-2 
 MTU Type 3.1 
 spełnia normy do stosowania w pojazdach Renault wymagających RGD VI i RXD 
 

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA 
 

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

CHARAKTERYSTYCZNE DANE TECHNICZNE (wielkości typowe) 
 
Ursa Ultra XLE 5W-30 Jednostka Wartość 
Gęstość w temperaturze 15C kg/L 0,855 
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40C mm2/s 69,00 
Lepkość kinematyczna w temp. 100C  mm2/s 11,7 
Wskaźnik lepkości - 165 
Temperatura płynięcia C -51 
Temperatura zapłonu (COC) C 226 
Popiół siarczanowy %m 0,99 
 


