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DURON-E UHP 5W-30  
HEAVY DUTY ENGINE OIL  
 

Introduktion  
DURON-E UHP 5W-30 er en High 
Performance Diesel motorolie specielt 
formuleret med en syntetisk baseolie og 
højtydende additiver til at levere op til 2x 
bedre * motorbeskyttelse og op til 4% ** 
bedre brændstoføkonomi.  
DURON-E UHP 5W-30 er specielt designet til 
at opretholde egenskaberne længere og dette 
gør det muligt at give den maksimale 
beskyttelse i både standard og forlængede 
olieskiftintervaller.  
DURON-E UHP 5W-30 er formuleret fra en af 
de reneste baseolier i verden; resultatet af 
Petro-Canadas HT proces til at producere 
99,9% rene baseolier. Denne renhed hjælper 
med at maksimere effektiviteten af oliens sod 
kontrollerende kemi og høj ydeevne. 
Systemet giver mange fordele, såsom 
forlænge motorens levetid, forlængede 
olieskiftintervaller, bedre ydeevne i al slags 
vejr, den forbedrende effektivitet resulterer i 
øget produktivitet.  
DURON-E UHP 5W-30 er formuleret til de 
højeste API og ACEA diesel og benzin 
præstationsnormer for 4-takts motor olier. 
DURON-E UHP 5W-30 er godkendt til brug af 
førende OEM'er og opfylder den seneste 
europæiske lovgivning emission: Euro V og VI. 
DURON-E UHP 5W-30 er egnet til anvendelse 
i motorer drevet af ultra lavt og lavt 
svovlindholdende dieselolie. 

 

Funktioner og fordele  
DURON-E UHP 5W-30 tilbyder en række 
funktioner, som omfatter:  
 

Avanceret motorbeskyttelse  
 Op til 2x bedre * slid beskyttelse  

 Meget ren, ensartet kvalitets baseolier 
Hjælpe mod slam og bevarer derfor 
motoren som en ”ny” motor  

 Beskyttelse og ydeevne, som overskrider 
specifikationerne for mange af de førende 
OEM'er  

Brændstoføkonomiske fordele  
 Øger brændstoføkonomien med op til 4% 

 Avanceret sod kontrol  

 Hjælper med at forhindre sod  

 Minimerer sod relateret motorslid  

 Minimerer sod påvirkningen af viskositet, 
hvilket resulterer i en bedre 
brændstoføkonomi og drift i kolde 
temperaturer  

 Høj (stærk) oliefilm giver bedre beskyttelse 
ved høj temperatur drift  

 Enestående forskydningsviskositet 
beskyttelse, hjælper med at beskytte din 
motor  

 Bedre Modstand mod Oxidering 
fortykkelse  

 Forlænger skifteintervaller  

 Bevarer lave temperaturer egenskaberne  
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Bedre Cam slidbeskyttelse  
 Kombination af ensartet kvalitet baseolier 

og additiver hjælper med at opretholde 
motorens ydeevne, kraft og brændstof-
økonomi  

 Reduceret ventil slid  

 Hjælper med at forlænge motorens levetid  

 Reducerede stempel slitage  

 Fremragende motorbeskyttelse  

 Hjælper med at holde motorkraft og 
brændstoføkonomi  

 Bedre korrosionsbestandighed  

 Hjælper med at reducere motorens 
korrosion, især i tomgang  

 Reduceret olieforbrug  

 På grund af de højtydende baseolier og 
deres lave flygtighed, kan det reducere 
behovet for top-op.  

 Emission venligt  

 Low SAPS (sulfataske Fosfor og Svovl) / lav 
aske formel hjælper med at forhindre for 
tidlig DPF (Diesel Partikel Filter) tilstoppes 
og deraf forkortede vedligeholdelses-
intervaller 

 
Applikationer  
Bil og lette dieselmotorer DURON-E UHP 5W-
30 motorolie er også velegnet til brug i 
dieseldrevne motorer i mindre køretøjer, 
herunder personbiler og lette lastbiler, hvor 
der kræves såvel API CJ-4 eller SN 
specifikationer hvor ACEA E6 / E7 / E9 
specifikationer er påkrævet. Se i 
instruktionsbogen. Benzin og CNG motorer 
DURON-E UHP 5W-30 overstiger den nyeste 
API SN benzin motorolie specifikation og er 
velegnet til benzin og CNG applikationer, hvor 
API SN eller tidligere specifikationer er 
påkrævet. Velegnet til brug i våde kobling 
applikationer, hvor JASO DH2 anbefales. 
 
 

 

http://www.absvejs.dk/

