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PETRONAS Urania 5000 E 

5W-30 

 

Ontworpen met ViscGuard™, voor een stabiele olieviscositeit die ongepland uitvallen 
helpt vermijden. 
 

Uw hoogste prioriteit is er zeker van zijn dat uw commerciële voertuigen altijd rijden en dat voor een eenvoudige reden - ze 
zijn het kloppend hart van uw zaak. Uw vloot werkt in de binnenstad, tussen de steden, op lange trajecten en soms zelfs off-
road. Er is iets dat u kan verhinderen om uw beloftes na te komen - afzettingen in de motor! Afzettingen zijn stille 
moordenaars, ze beginnen onopgemerkt en worden verergerd door zware werkomstandigheden wat zelfs kan leiden tot 
ongepland uitvallen!  

 

Beschrijving en toepassingen 

 

PETRONAS Urania 5000 E 5W-30 is ontworpen met  ViscGuardTM en biedt op doeltreffende wijze  bescherming 
tegen de sluipmoordenaars van de motor (motorafzettingen : roet,as, afzettingen en lak), voorkomt slijtage door 
wrijving en oxidatie en handhaaft een optimale olieviscositeit. Dit helpt om de levensduur van de motor te 
verlengen en beperkt de kosten voor de eigenaar. 
 

PETRONAS Urania 5000 E 5W-30 is een lage  SAPS motorolie dewelke geschikt is voor Euro VI en  Euro V 
zware dieseltoepassingen, inclusief moderne, hoog vermogende, lage emissie motoren uitgerust met emissie 
beperkende systemen zoals DPF, SCR, DOC and EGR technologiën. Deze olie is ook geschikt voor 
dieselmotoren van de oudere generatie met turbolading of natuurlijke aanzuiging, zowel op de snelweg als in de 
stad, die werken met dieselbrandstof met hoge of ultralage zwavelconcentraties of met biodiesel. Geschikt voor 
CNG-motoren.  
 

Voordelen 
 

PETRONAS Urania 5000 E 5W-30 draagt bij tot Uw bedrijfswinsten, verhoogt de beschikbaarheid van Uw 
voertuigenpark en vermindert aanzienlijk uw bedrijfskosten door :  

- Een optimale stabiele viscositeit,  levert optimale smering om ongepland uitvallen te voorkomen. 
- Een verbeterde brandstofbesparing 
- Een sterkere smeerfilm onder zware mechanische belasting om een verbeterde motorduur-zaamheid 

te leveren. 
- Laat een langer olievervanginterval toe en verlengt de  levensduur van de motor, vermits : 
- Uitstekende bescherming van uitlaatgas nabehandelingssystemen ( DPF en DOC) dankzij een lage as 

motorolie-technologie. 
- Beperkt zuurniveaus (die tot corrosie leiden), laat de motoren van uw vloot langer meegaan. 
- Bijzonder hoge warmteresistentie en oxidatiestabiliteit, met behoud van de viscositeit en het voorkomen 

van neerslag en klontering, dit om de levensduur van de olie te verlengen, zelf in de meest extreme 
omstandigheden. 

De olie levert een uitstekende rijervaring door: 
- Een effectieve hantering van hoge roetconcentraties, wat kritiek is om motorvermogenverlies te 

voorkomen. 
- Uitzonderlijk lage viscositeit bij koude voor een verbeterde en snelle smering bij starten in winterse om-

standigheden. 
 

Goedkeuringen, specificaties en aanbevelingen 

PETRONAS Urania 5000 E 5W-30 is een volledig synthetische smeermiddel dat aan de volgende prestatie 

eisen voldoet en overtreft :   

Goedkeuringen en specificaties: 

• API CJ-4 

• ACEA E4 / E6 / E7 / E9 

• CUMMINS CES 20081 

• DEUTZ DQC IV-10 LA 

• MACK EO-O Premium Plus 

• MAN M3677 / M3477 

• MB-Approval 228.51 
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• MTU CAT. 3,1 

• RENAULT RLD-3 

• Scania LDF-4 

• VOLVO VDS-4 

 

Prestatienieveau en Geschikt voor Gebruik : 

• CAT ECF-3 

• DETROIT DIESEL DFS93K218 

• DAF Extended Drain*  
*DAF Rapido Service systeem wordt vereist  

• MAN M3575 / M3271-1 

Noot: Raadpleeg altijd de handleiding om de aanbevolen viscositeitsgraad en specificaties na te kijken voor uw voertuig. 

 

Typische fysische gegevens 
 

Parameters Methode Eenheid Typische waarde 

Uiterlijk - - Helder en blinkend  

Dichtheid @15°C ASTM D 4052 g/cm3 0.861 

Kinematische viscositeit @100°C ASTM D 445 mm2/s (cSt) 12,2 

Viscositeitsindex ASTM D 2270 - 166 

Vampunt COC ASTM D 92 °C 223 

Sulfaatas ASTM D 874 % 0,95 

TBN ASTM D 2896 mgKOH/g 13,0 

CCS-Visc. bij -30°C ASTM D5293 mPa*s 6400 

Stolpunt ASTM D 97 °C -42 
Alle technische gegevens worden enkel ter referentie weergegeven. Deze kenmerken zijn typerend voor de huidige productie. Toekomstige productie zal 

voldoen aan de PLI-specificatie, en variaties in deze kenmerken kunnen zich voordoen. 
 

Gezondheid, veiligheid en milieu 
Het is weinig waarschijnlijk dat dit product enig beduidend gezondheids- of veiligheidsrisico kan opleveren wanneer dit wordt gebruikt in 

de aanbevolen toepassing. Vermijd contact met de huid. Onmiddellijk met water en zeep wassen na contact met de huid. Niet 

weggieten in afvoer, bodem of water. Kijk voor meer details over opslag, veilig hanteren en wegwerpen van dit product, naar de VIB 

van het product of neem contact op met ons op:  www.pli-petronas.com 

Belangrijke opmerking 
De woorden PETRONAS, het PETRONAS-logo en andere hieraan verbonden handelsmerken en/of merknamen gebruikt hier zijn 

handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van PETRONAS Lubricants International Sdn. Bhd. (“PLISB”), of zijn filialen of 

gerelateerde bedrijven onder licentie tenzij anders aangegeven. De PLI-documenten en de hierin opgenomen gegevens worden als 

accuraat verondersteld op het moment van uitgave. PLISB maakt geen expliciete of impliciete weergave of garanties wat betreft de 

accuraatheid of volledigheid of gegevens in enige gemaakte transactie. De geleverde informatie van de PLI-documenten is gebaseerd op 

standaard tests onder laboratoriumomstandigheden en wordt enkel meegegeven als richtlijn. Gebruikers wordt aangeraden zich ervan te 

verzekeren dat ze de laatste versie van deze PLI-documenten raadplegen. Het valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruikers om 

producten veilig te evalueren en gebruiken, om de geschiktheid ervan te evalueren voor de bedoelde toepassing en om te voldoen aan alle 

toepasselijke wetten en regelgeving opgelegd door de verschillende plaatselijke overheden.  

Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar voor al onze producten en moeten enkel worden geraadpleegd voor gepaste informatie voor 

opslag, veilig gebruik en wegwerpen van het product. PLISB, zijn filialen of gerelateerde bedrijven nemen geen enkele verantwoordelijkheid 

voor enig verlies of verwonding of enige rechtstreekse, onrechtstreekse, bijzondere, specifieke schade of schade als gevolg van het gebruik 

of enige andere schade, als gevolg van het contract, verwaarlozing of misbruik, in verband met of als gevolg van abnormaal gebruik van de 

materialen en/of gegevens, van enig nalaten om de aanbevelingen op te volgen of van gevaar dat inherent is aan de aard van de materialen 

en/of informatie. Alle producten, diensten en geleverde gegevens worden gegeven onder standaard verkoopsvoorwaarden. Raadpleeg 

onze plaatselijke vertegenwoordigers als u meer informatie nodig hebt. 
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