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DURON . ТИМ КРАЩЕ .ЧИМ СКЛАДНІШІ УМОВИ, 

Âèïåðåäæàþ÷è Câ³òîâ³ Còàíäàðòè.



Òàê ñàìî ÿê âè äîâ³ðÿºòå  îáëàäíàííþ Caterpillar, 
îáëàäíàííÿ Caterpillar äîâ³ðÿº äèçåëüíèì ìîòîðíèì  îëèâàì  
DURON ™ Next Generation äëÿ âàæêèõ óìîâ åêñïëóàòàö³¿. 
Ðîçðîáëåí³ â³äïîâ³äíî äî ñòàíäàðòó API CK-4, öå íàéá³ëüø 
ñò³éê³ ³ íàéá³ëüø ïåðåäîâ³ îëèâè ç óñ³õ, ÿê³ ìè êîëè-íåáóäü 
ñòâîðþâàëè.  Âîíè çàáåçïå÷óþòü ìàêñèìàëüíèé ð³âåíü 
çàõèñòó.

Îñü ÷îìó ë³í³éêà DURON ðåêîìåíäîâàíà äëÿ òåõí³êè 
Caterpillar.
Íàøà íîâà ë³í³éêà DURON õàðàêòåðèçóºòüñÿ çá³ëüøåíèì 
³íòåðâàëîì çàì³íè îëèâè * ³ ãàðàíòóº íàä³éíó ðîáîòó ³ 
ï³äâèùåííÿ ïðîäóêòèâíîñò³ âàøèõ äâèãóí³â Caterpillar.
DURON. Ðåêîìåíäîâàíî äëÿ Caterpillar, ÿêèìè á ñêëàäíèìè 
íå áóëè óìîâè.

ЧИМ СКЛАДНІШІ УМОВИ, 
ТМТИМ КРАЩЕ .

Caterpillar - îäèí ç ïðîâ³äíèõ 
ïîñòà÷àëüíèê³â ïîçàøëÿõîâî¿ 
òåõí³êè, ÿêîìó äîâ³ðÿþòü 
îïåðàòîðè ó âñüîìó ñâ³ò³.

DURON: ÐÅÊÎÌÅÍÄÎÂÀÍÎ ÄËß ÎÁËÀÄÍÀÍÍß CATERPILLAR
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API CK-4 çàì³íþº API CJ-4 ³ ïîïåðåäí³ êàòåãîð³¿, çàáåçïå÷óþ÷è ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³, ³ ï³äõîäèòü òàêîæ äëÿ á³ëüø ðàíí³õ ìîäåëåé äâèãóí³â.

* Çá³ëüøóâàòè ³íòåðâàë çàì³íè ñë³ä ò³ëüêè â ïîºäíàíí³ ç ïðîãðàìîþ àíàë³çó îëèâè.

Схвалення Рівень API



Ë²Í²ÉÊÀ ÎËÈÂ DURON ÄËß ÄÂÈÃÓÍ²Â CATERPILLAR

Îëèâè  DURON Next Generation äëÿ äèçåëüíèõ äâèãóí³â, ïðèçíà÷åí³ äëÿ 

âàæêèõ óìîâ åêñïëóàòàö³¿, ñïåö³àëüíî ðîçðîáëåí³, ùîá ïåðåâåðøèòè âèìîãè 

API CK-4.

DURON HP 15W-40 - це високоефективна 
моторна олива, призначена для важких умов 
експлуатації та забезпечує захист двигуна при 
будь-яких погодніх умовах, включаючи стабільно 
високі показники при холодному пуску і 
виняткову стійкість при зсуві. Характеризується 
збільшеним інтервалом заміни (перевищує 
стандартні інтервали, встановлені виробниками 
обладнання) *.

DURON SHP 15W-40 – це суперефективна моторна 
олива, призначена для важких умов експлуатації, 
виготовлена за технологією гідрокрекінгу із суміші 
базових олив Групи ІІ і ІІІ.   Завдяки чудовій 
стійкості при зсуві і відмінному захисту від зносу 
ця олива забезпечує комплексний захист 
важливих деталей двигуна в широкому діапазоні 
експлуатаційних умов. DURON SHP 15W-40 
підходить для самих складних  умов експлуатації і 
відрізняється збільшеним інтервалом заміни.

 DURON SHP 10W-30 – це суперефективна моторна 
олива, призначена для важких умов експлуатації, 
виготовлена за технологією гідрокрекінгу із суміші 
базових олив Групи ІІ і ІІІ,    забезпечує покращений 
захист двигуна і чудові всесезонні характеристики. 
Вона гарантує максимальний термін служби 
двигуна і на 1% ** знижує витрату палива. DURON 
SHP 10W-30 довше зберігає властивості свіжої  
оливи, що сприяє збільшенню інтервалу заміни 
оливи  (в порівнянні зі стандартними інтервалами 
заміни, встановленими виробниками обладнання) * 
і зниженню частоти доливання.

DURON UHP 10W-40 - це надефективна  всесезонна 
олива  для дизельних двигунів, розрахована на 
важкі умови експлуатації, виготовлена за 
технологією гідрокрекінгу із базових олив Групи ІІІ.  
Ця олива забезпечує винятковий захист двигуна від 
зносу і збільшений інтервал заміни (перевищує 
стандартні інтервали, встановлені виробниками 
обладнання) * навіть в найсуворіших умовах 
експлуатації і при максимальних навантаженнях. 
Вона поєднує в собі видатну  прокачуваність і 
стійкість при зсуві з відмінним контролем зносу 
двигуна. DURON UHP 10W-40 потенційно знижує 
витрату палива завдяки легкому пуску, зниженню 
в'язкістного  опору і зводить до  мінімуму роботу на 
холостому ходу

DURON UHP 5W-40 - це надефективна, моторна 
олива  для важких умов експлуатації, яка 
забезпечує чудовий захист і ефективність, 
особливо в умовах низьких температур, 
виготовлена за технологією гідрокрекінгу із 
базових олив Групи ІІІ.  Завдяки полегшеному 
пуску в холодну погоду і зниженню в'язкістного  
опору   вона допомагає економити енергію і 
знижує знос двигуна.

Олива DURON UHP 0W-30 спеціально 
розроблена для експлуатації при дуже низьких 
температурах. Ця  надефективна моторна олива  
для важких умов експлуатації має в своєму 
складі виключно ефективні присадки і 
високоякісні базові оливи Групи ІІІ, і гарантує 
збільшення інтервалу заміни оливи *.

DURON UHP 0W-40 - це надефективна моторна 
олива для важких умов експлуатації, має в 
своєму складі високоефективні присадки і 
високоякісні базові оливи Групи ІІІ. DURON UHP 
0W-40 може використовуватися в умовах 
збільшеного інтервалу заміни оливи  в дуже 
холодному кліматі *.

* Çá³ëüøóâàòè ³íòåðâàë çàì³íè ñë³ä ò³ëüêè â ïîºäíàíí³ ç ïðîãðàìîþ àíàë³çó îëèâè.

API CK-4 çàì³íþº API CJ-4 ³ ïîïåðåäí³ êàòåãîð³¿, çàáåçïå÷óþ÷è

ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³, ³ ï³äõîäèòü òàêîæ äëÿ á³ëüø ðàíí³õ

ìîäåëåé äâèãóí³â.
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ÍÀØÀ ÁÅÇÏÐÅÖÅÄÅÍÒÍÀ ÃÀÐÀÍÒ²ß ÍÀ ÌÀÑÒÈËÜÍ² ÌÀÒÅÐ²ÀËÈ

Êîìïàí³ÿ Petro-Canada â³äíîâèòü ç³ïñîâàíå îáëàäíàííÿ,  óñóíå ïîëîìêè ³ â³äøêîäóº

çáèòêè, ÿêùî óøêîäæåííÿ âèíèêëè â ðåçóëüòàò³ âèêîðèñòàííÿ ìàñòèëüíèõ ìàòåð³àë³â Petro-Canada

³ ¿õ çàñòîñóâàííÿ ó â³äïîâ³äíîñò³ ç íàøèìè ðåêîìåíäàö³ÿìè ³ ðåêîìåíäàö³ÿìè âèðîáíèê³â

îáëàäíàííÿ.

Âèïåðåäæàþ÷è Ñâ³òîâ³ Ñòàíäàðòè 

Êîìïàí³ÿ Petro-Canada â³äíîâèòü ç³ïñîâàíå îáëàäíàííÿ,  óñóíå ïîëîìêè ³ â³äøêîäóº

çáèòêè, ÿêùî óøêîäæåííÿ âèíèêëè â ðåçóëüòàò³ âèêîðèñòàííÿ ìàñòèëüíèõ ìàòåð³àë³â Petro-Canada

³ ¿õ çàñòîñóâàííÿ ó â³äïîâ³äíîñò³ ç íàøèìè ðåêîìåíäàö³ÿìè ³ ðåêîìåíäàö³ÿìè âèðîáíèê³â

îáëàäíàííÿ.

Öå á³ëüøå í³æ ïðîñòî ãàðàíò³ÿ. Öå – çîáîâ'ÿçàííÿ.

Âèïåðåäæàþ÷è Ñâ³òîâ³ Ñòàíäàðòè 


