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PETRONAS Urania 5000 

10W-40 
 

Conceput cu StrongTech™, produs cu rezistență mare a nucleului pentru a rămâne 
puternic o perioadă mai mare de timp 
 

Mediul de afaceri este dur și devine chiar și mai dur pentru companiile de transport comercial. Lumea se schimbă cu o viteză 
amețitoare și generează un set intens, din ce în ce mai mare de dificultăți și presiuni externe care vă amenință. Cu toate 
acestea, în ciuda acestor presiuni, lumea se bazează pe dumneavoastră pentru a duce treaba la bun sfârșit. Același lucru 
este valabil și în cazul autocamionului dumneavoastră. 
 

Descriere și aplicații 
 

PETRONAS Urania 5000 10W-40 este un ulei de motor sintetic cu o formulă bazată pe tehnologia StrongTechTM, 
creat pentru a funcționa mai bine și mai mult timp, formând o peliculă de lichid deosebit de puternică, pentru a 
maximiza performanțele și pentru a vă păstra compania și autocamioanele în mișcare. Acest lucru ajută la 

extinderea duratei de utilizare a motorului și reduce costul total de exploatare. 
 

PETRONAS Urania 5000 10W-40 este potrivit pentru toate tipurile de aplicații diesel de mare capacitate, inclusiv 
pentru motoarele moderne și care generează volume ridicate de emisii. De asemenea, este potrivit pentru 
generațiile de motoare diesel mai vechi, cu turbocompresor și aspirație naturală, cu utilizare pe șosea, dar și în 
afara drumurilor, funcționând pe bază de motorină cu nivel ridicat sau foarte scăzut de sulf și biodiesel.  
 

Avantaje 
 

PETRONAS Urania 5000 10W-40 protejează profiturile companiei și disponibilitatea autovehiculului în timp ce 
reduce costurile de utilizare prin: 
 Păstrarea uleiului la niveluri optime ale vâscozității, asigurând lubrifiere optimă pentru a preveni 

timpii morți. 
 Intervale de schimb și durată de utilizare a motorului mai mari prin: 
o control excelent al acumulării de depuneri, asigurând performanțe optime ale motoarelor parcului 

dumneavoastră auto. 
o Păstrează sub control nivelul acidului, prevenind corodarea și crescând durabilitatea și durata de 

utilizare a motorului 
o Protecție extraordinară cu proprietăți ridicate de combatere a uzurii pentru a proteja motorul în condiții 

dificile. 
o Capacitate mai mare de golire a uleiului, în special în cazul motoarelor cu emisii scăzute. 

Oferă experiență de condus extraordinară prin: 
 Combaterea eficientă a concentrației ridicate de acumulare de calamină, critică pentru prevenirea 

pierderii de putere a autovehiculului 
 Vâscozitate excelentă la temperatură scăzută pentru lubrifiere îmbunătățită în timpul pornirii 

 

Aprobări, specificații și recomandări 

Specificații: 

• API CI-4 

• ACEA E4, E7 

Aprobări: 

• Omologare MB 228.5 

• Volvo VDS-3 

• MAN M3377 / M3277 

• Renault RLD-2 

• Cummins CES 20078 

• Mack EO-N 

• MTU Tip 3 

Nivel de performanță: 

• IVECO 18-1804 CLASSE T3 E4 

Notă: Pentru a verifica tipul de vâscozitate recomandat și specificațiile pentru autovehiculul dumneavoastră consultați întotdeauna manualul utilizatorului 
 



 

 

 

 

Date fizice tipice 
 

Parametri Metodă Unitate Valoare tipică 

Aspect - - Strălucitor și 
transparent 

Densitate la 15 °C ASTM D 4052 g/cm3 0.867 

Vâscozitate cinematică la 100 °C ASTM D 445 mm2/s (cSt) 14,1 

Index vâscozitate ASTM D 2270 - 155 

Punct de aprindere COC ASTM D 92 °C > 200 

TBN ASTM D 2896 mgKOH/g 12,5 

CCS la -25 °C ASTM D5293 mPa*s (cP) 6,100 

Temperatură de congelare ASTM D 97 °C -33 
Toate datele tehnice sunt oferite doar cu titlu de referință. Aceste caracteristici sunt tipice pentru producția actuală. Deși producția viitoare va respecta 

specificațiile PLI, pot apărea variații la nivelul acestor caracteristici. 
 

Sănătate, siguranță și mediu 
 
Este puțin probabil ca acest produs să prezinte pericole majore la adresa sănătății și siguranței atunci când este folosit pentru aplicația 

recomandată. Evitați contactul cu pielea. Spălați imediat cu apă și săpun după contactul cu pielea. Nu eliminați în canalizări, sol sau 

apă.  

Pentru detalii suplimentare cu privire la stocare, manevrare în siguranță și eliminarea produsului consultați fișa SDS a produsului sau 

contactați-ne la:  www.pli-petronas.com 

Notă importantă 

 
Cuvântul PETRONAS, sigla PETRONAS și astfel de mărci comerciale corelate și/sau mărci folosite aici sunt mărci comerciale sau  mărci 

comerciale înregistrate ale PETRONAS Lubricants International Sdn. Bhd. („PLISB”) sau filialele sau Corporația tutelară sub licență, cu 

excepția cazului în care se indică altfel. Documentele PLI și informațiile incluse aici sunt considerate a fi corecte la data  imprimării. PLISB 

nu oferă nicio reprezentare sau garanție expresă sau implicită cu privire la corectitudinea și integralitatea informațiilor pentru orice tranzacție 

efectuată. Informațiile cuprinse în documentele PLI furnizate se bazează pe teste standard în condiții de laborator și sunt o ferite doar cu 

titlu orientativ. Sfătuim utilizatorii să consulte cea mai nouă versiune a acestor documente PLI. Utilizatorii au responsabilitatea de a evalua 

și utiliza produsele în siguranță pentru a evita adecvarea pentru aplicația vizată și pentru a respecta toate legile și regulamentele aplicabile 

impuse de autoritățile locale respective.  

Fișele tehnice de securitate sunt disponibile pentru toate produsele noastre și trebuie consultate doar pentru a obține informații corecte cu 

privire la stocarea, manevrarea și eliminarea în siguranță a produsului. PLISB sau filialele sale și corporația tutelară asociată nu își asumă 

nicio responsabilitate pentru pierderi sau răniri sau orice daune directe, indirecte, speciale, exemplare, pe cale de consecință sau orice alt 

fel de daune, fie în desfășurarea contractului, rezultate din neglijență sau alte acțiuni complicate, în legătură sau în urma utilizării anormale 

a materialelor și/sau informațiilor, ca urmare a nerespectării recomandărilor sau a pericolelor inerente naturii materialelor  și/sau informațiilor. 

Toate produsele, serviciile și informațiile prezentate respectă condițiile noastre de vânzare standard. În cazul în care aveți nevoie de 

informații suplimentare consultați un reprezentant local. 

Cod: 71500 


