
  

URANIA ECOTECH 10W-40    Cod. 2174 

OMSCHRIJVING 

Volsynthetische motorolie met laag as-gehalte, voor lichte en zware vrachtwagens met brandstof-besparende 
eigenschappen. Specifiek geformuleerd voor de bescherming van motoren die beantwoorden aan de Europese Euro 4 
en Euro 5 normen en die zijn uitgerust met deeltjesfilter en EGR-systeem, biedt het product het hoogste niveau van 
bescherming voor motoren van de recentste generatie. 

EIGENSCHAPPEN 

ECOTECH URANIA 10W-40 werd specifiek ontworpen 
om de uitdagingen te overtreffen van de strengste 
vereisten voor de smering van de recentste generatie 
dieselmotoren en om aan de vereisten te voldoen van de 
delicate en complexe nabehandelingssystemen voor 
uitlaatgassen. 

l Specifiek ontwikkeld om het gas-uitlaatsysteem 
uitgerust met een DDF te beschermen en de 
levensduur ervan te verlengen, dankzij de 
innovatieve Low-SAPS formule. 

l Uitzonderlijke thermische stabiliteit en 
oxidatiebestendigheid om op lange termijn 
degradatie van het smeermiddel te voorkomen, 
met een overeenkomstige toename van de lengte 
van de oliewissel-intervallen. 

l Technologisch geavanceerde formule met sterke 
slijtage-werende eigenschappen, laat toe de 
motor te beschermen in zelfs de strengste 
gebruiksomstandigheden. 

l Uitstekende garantie van de zuiverheid van de motor en bescherming tegen afzettingen op de zuiger dankzij het 
innovatieve additief-systeem. 

URANIA ECOTECH 10W-40 werd ontwikkeld met buitengewoon hoogwaardige synthetische basissen en additieven 
voor sterke prestaties, die borg staan voor uitstekende vloeibaarheid bij lage temperatuur, optimale thermische 
stabiliteit, zeer lage vluchtigheid, constante prestaties van de motor en uitstekende bescherming van alle onderdelen. 
De innovatieve technologie laat een buitengewoon laag brandstofverbruik toe en beschermt het uitlaatsysteem. 

GEBRUIKSADVIES 

URANIA ECOTECH 10W-40 overtreft de strengste kwaliteitseisen van alle Europese constructeurs van commerciële 
voertuigen en kan gebruikt worden in alle types zware dieselmotoren. 

TECHNISCHE GEGEVENS 

SAE 10W-40, ACEA E4/E6/E7, API CI-4, CAT ECF-1-a,  
DAF EXTENDED DRAIN, DEUTZ DQC III-10-LA,  
JASO DH-2_08, MACK EO-N, MAN M3271-1, MAN M 3477,  
MB 228.51, MB-Approval 235.27, MTU OIL TYPE 3.1,  
NATO O-1180, RENAULT RVI RXD RLD/RLD-2/RGD,  
SCANIA LOW ASH, VOLVO VDS-3  

 


