
INTRODUKTION
Petro-Canadas DURON linje af førsteklasses multigrade diesel motorolie leverer førende beskyttelse mod øget slid, giver 
bedre produktivitet og nedsat brændstoføkonomi. De er specielt designet til at overgå ACEA E6, E7 og / eller E9 krav til 
ydeevne, samt diverse API normer, CK-4, CJ-4 og tidligere. Disse diesel motorolier overskrider de højeste standarder for 
ydeevne og giver forlængede skifteintervaller kapaciteter og fremragende ydeevne i alt slags vejr. 

Duron heavy diesel motorolier levere overlegen motor beskyttelse og operationel effektivitet. Lavet med basisolier der er 99,9% 
ren, DURON udkonkurrerer API og ACEA krav, samt krævende OEM specifikationer giver konkrete fordele, såsom længere 
motor levetid, forlængede olieskiftintervaller *, bedre ydeevne i al slags vejr og øget produktivitet.

DATABLAD
DURON MULTIGRADE 

MOTOROLIE

EGENSKABER OG FORDELE

Avanceret motorbeskyttelse

• Ultimativ beskyttelse mod slid.
• Superior motor beskyttelse. 
• Maksimerer oppetid og lavere vedligeholdelsesomkostninger.
• Udvider skifteintervaller. 
• Ultra ren, ensartet kvalitet/ baseolier minimere motor 

slam og dannelse af koks på stempel top og dermed 
bevare motoren ‘som ny’. 

• Beskyttelse og ydeevne, som overskrider forventninger 
af førende OEM’er.

Reduceret oxidation

• Hjælper med at holde maksimalt brændstoføkonomi 
• Udvider skifteintervaller 
• Sikrer fortsat beskyttelse lav temperatur. 
• Bedre Pumpbarhed ved Lav Temperatur 
• Enestående kold opstart beskyttelse

Bedre shear stabilitet

• Højt viskositetsindeks (VI) baseolier og shear stabil 
viskositetsmodificerende midler hjælpe med at oprethol-
de viskositet og ydeevne til reduceret slid på motoren og 
forbedret beskyttelse af motoren i løbet af oliens livet 

• Høj oliefilm styrke til beskyttelse af høj temperatur
• Enestående fastholdelse forskydningsviskositet hjælper 

til beskyttelse af din motor.

Reduceret olieforbrug

• Lav volatilitet baseolier mindske fordampning så effek-
tivitet forbedres, og olien bevarer flere af sine friske olie 
egenskaber 

• Reducerer olie top-up frekvens.

Større stempel renhed

• Reducerer markant depositum forårsager af slam 
• Hjælper med at holde motorens ydeevne og effektivitet.

Bedre korrosionsbestandighed

• Hjælper med at holde motorens ydeevne og effektivitet.

Avanceret sod kontrol

• Effektivt styrer og spreder partikler og sod samtidig med 
at viskositetsforøgelse kontrolleres 

• Hjælper med at reducere slid og fastholde brændst-
oføkonomi.

Produktlinje
DURON Next Generation heavy duty diesel motorolier, er for-
muleret til at overskride forskellige ACEA, API, og OEM krav. 
For en komplet liste over godkendelser og Anbefalinger, se 
næste side.
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DURON UHP E6 10W-40 DURON UHP E6 10W-40 
er en høj kvalitet Ultra High Performance Diesel motorolie specielt 
designet til at udkonkurrerer ACEA E6 krav og beskytte motorer 
under krævende forhold. Med en fuld pakke af godkendelser der 
langt over går OEM krav, DURON UHP E6 10W-40 præstation er 
ikke bare imponerende - det er bevist. 

DURON UHP E6 10W-40 er uovertruffen kvalitet giver excep-
tionel beskyttelse af motoren længere motorens levetid, udvidet 
olieskiftintervaller, best-in-class al slags vejr ydeevne og bedre 
virkningsgrad for mange on-road og off-road anvendelser. 

DURON UHP 10W-40 
Som en Ultra High Performance syntetisk al slags vejr heavy 
dieselmotor olie, DURON UHP 10W-40 er udformet til at overstige 
ACEA E9 krav og er godkendt til API CK-4 krav og giver frem-
ragende beskyttelse mod motor slid og samtidig udvide olieskiftin-
tervaller. 

Dens overlegne pumpbarhed, fremragende forskydningsstabilitet, 
fremragende kontrol motorslid og olie top-up ydeevne stigning drift 
effektivitet uden at kompromittere motorbeskyttelse. DURON UHP 
10W-40 kombination af 99,9% ren baseolier og tilsætningsstoffer 
kan hjælpe med at gøre flåder mere effektivt ved at reducere motor 
nedetid og øge pålideligheden.

DURON SHP 15W-40 
DURON SHP 15W-40 er formuleret med en syntetisk base 
olieblanding og højtydende additiver, som overstiger ACEA E7 og 
E9 standarder, og er godkendt til API CK-4. Det er designet til at 
levere exceptionel motorbeskyttelse og al slags vejr ydeevne. 

Fremragende forskydningsstabilitet og lav temperatur pumpbar-
hed bidrager til at skabe omfattende beskyttelse til vitale motordele 
samtidig fremme motor ydeevne i en bred vifte af driftsbetingelser. 

Tak til DURON SHP 15W-40 er 99,9% rene basisolier, frisk olie 
egenskaber bevares længere, hvilket tillader øget tid mellem 
olieskiftintervaller og reduceret olie top-ups.

 DURON HP 15W-40 
Ud over at overskridelse ACEA E9 standarder og godkendelse til 
API CK-4, DURON HP 15W-40 demonstrerer fremragende al slags 
vejr præstation herunder pålidelig koldstart-up ydeevne og ek-
straordinære forskydningsstabilitet. Dette hjælper med at minimere 
slid på motoren og olieforbrug for maksimal effektivitet. 

DURON HP 15W-40 og 99,9% rene baseolier bidrager til sine 
dokumenterede udvidede olieskift interval i forhold til service og 
hjælpe med at holde flåder kørende i længere tid, og samtidig 
beskytte kritiske motordele.

DURON SHP 10W-30 
DURON SHP 10W-30 er en Super High Performance syn-
tetisk blanding heavy duty motorolie, der leverer avanceret 
beskyttelse af motoren og AllWeather ydeevne. Det giver 
optimal motor holdbarhed og kan levere op til 1% * brændst-
of økonomi. 

DURON SHP 10W-30 holder sine friske olie egenskaber læn-
gere giver mulighed for længere skift interval (Versus OEM 
standard intervaller) og reduceret behov for top-up olie. 

DURON UHP 5W-30 
DURON UHP 5W-30 er en API CJ-4 / SN Ultra High Perfor-
mance fuld syntetisk heavy duty diesel motorolie specielt 
formuleret med syntetiske baseolier og højtydende additiver-
til at levere op til 2x ** bedre motorbeskyttelse og op til 4% 
*** brændstoføkonomi besparelser.  

DURON UHP 5W-30 er specielt designet til at bevare sin friske 
olie egenskaber længere, gør det muligt at give den maksimale 
beskyttelse i både standard- og udvidede skifteintervaller *.

DURON UHP 0W-40 
DURON UHP 0W-40 er en Ultra High Performance heavy 
duty motorolie specielt formuleret med et højtydende addi-
tivsystem i kombination med høj kvalitet syntetisk baseolier. 
DURON UHP 0W-40 kan anvendes i udvidet olieskift interval 
tjeneste i ekstrem koldt klima.

DURON UHP 0W-30 
DURON UHP 0W-30 er formuleret til ekstrem kulde tjeneste, 
hvor reduceret slid gennem let opstart er den ultimativ prior-
itet. Det er en Ultra High Performance heavy duty motorolier 
med top ydeevne tilsætningsstoffer og høj kvalitet syntetisk 
brand olier, der kan hjælpe brugerne udvide olieskiftintervaller

DURON UHP 5W-40 
DURON UHP 5W-40 er en Ultra High Performance fuldsyn-
tetisk heavy duty motorolie, der giver fremragende beskyt-
telse og ydeevne, især i lave temperaturer. Det hjælper spare 
energi og reducerer slid på motoren gennem let koldt vejr 
opstart og lavere tyktflydende træk og samtidig opretholde 
en stærk oliefilm i Udvidelse skifteintervaller bør altid gen-
nemføres i forbindelse med en olie analyseprogram. 

* Sammenligning 15W-40 med 4.1cP HTHS vs 10W-30 med 
3.5cP HTHS. ** Baseret på resultater fra Daimler OM 646 LA 
industrien anerkendt test. *** Brændstof økonomi resultater 
er baseret på den generelt accepterede og industrien anerk-
endt SAE J1321 Type II brændstof con forbrug test. Sam-
menligning af brændstoføkonomien er i forhold til DURON-E 
15W-40, og i kombination med Traxon ™ Syntetisk 75W-90 (i 
forhold til Traxon 85W-140) gearolie. 

De faktiske resultater er afhængige af eksterne faktorer, 
herunder, men ikke begrænset til: at køre terræn, vejr betin-
gelser, dæktryk og sværhedsgraden af driftsbetingelser. 

Applikationer 
Bil og Light Duty dieselmotorer Duron motorolier er også 
velegnet til brug i dieseldrevne motorer i mindre køretø-
jer, herunder personbiler og lette lastbiler, hvor API CK-4, 
CJ-4, CI-4 Plus, CI-4, CH-4 eller tidligere specifikationer er 
påkrævet. Kontrollere din instruktionsbog.

Benzin og motorer 
Mange af de Duron dieselmotor olier overstiger den nyeste API 
SN benzin motorolie specifikation og er egnet til nogle benzin og 
CNG applikationer, hvor API SN eller tidligere specifikationer er 
påkrævet. Mange er også egnede til anvendelse i våde kobling 
anvendelser, hvor JASO MA eller MA2 anbefales. 

referere venligst godkendelser og anbefalinger liste på forrige side 
for at sikre, at du bruger det korrekte produkt til din applikation.
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