
Більш чиста базова олива. Більш висока продуктивність.

Компанія Petro-Canada використовує технологію очищення HT Purity Process для отримання
найчистіших у світі базових олив. Чому це так важливо?

Тому, що понад 75% моторних олив, що використовуються у важких умовах експлуатації,

виготовляються на основі базової оливи. Відповідно, чим краще основа, тим

вища продуктивність. Наші кристально чисті оливи очищені на 99,9%, i  

практично не містять домішок, а це означає, що двигун отримує максимальну

користь від кожної високоякісної присадки, що додається.



DURON UHP E6 – Íàäçâè÷àéíî âèñîêà 
ïðîäóêòèâí³ñòü
Олива DURON™ UHP E6 10W-40 розроблена спеціально для європейських
дизельних двигунів для важкого режиму роботи, які відповідають
вимогам стандартів Euro V і VI по викиду вихлопних газів. Як і всі
мастильні матеріали DURON, ця олива виготовлена на основі очищених на
99,9% базових олив і має спеціальну формулу, до складу якої входять
відібрані присадки, що забезпечують чудовий захист двигуна,
підвищену продуктивність в будь-яку погоду і підвищену робочу
ефективність завдяки збільшенню інтервалів між замінами оливи.*

Олива DURON UHP E6 10W-40 доповнює лінійку мастильних матеріалів Petro-Canada серії DURON,
відповідає найсуворішим європейським стандартам, а в деяких випадках навіть перевершує їх.

У проведених нещодавніх порівняльних випробуваннях DURON UHP E6 10W-40 перевершив показники
вимоги стандарту ACEA E6 понад 300%. **

Ïîêðàùåíèé çàõèñò äâèãóíà

Якість базової оливи відіграє дуже важливу роль у розщепленні твердих частинок або сажі, які можуть
мати шкідливий вплив і приводити до зносу поршнів, кілець, прокладок і підшипників. Ультрачисті
базові оливи високої якості допомагають DURON UHP E6 10W-40 скорочувати утворення шламу
в двигуні і відкладень в жолобках дна поршня, тим самим підтримуючи «практично новий» стан двигуна.

Áëîê öèë³íäð³â Ïîðøåíü ¹1

Доведений захист від зносу і контроль

утворення сажі після ретельного

випробування двигуна МВ - OM 501 LA

(на чистоту) і OM 646 LA (на знос)

Ðîáî÷à åôåêòèâí³ñòü

Високоякісні базові оливи допомагають підтримувати двигун в практично новому стані,
довше забезпечуючи його роботу при відповідній потужності та витраті палива. Низька летючість чистих
базових олив, використовуваних в DURON UHP E6 10W-40, знижує випаровування, отже, втрачається
менше оливи, що знижує необхідність частого доливання. Завдяки контролю
в'язкості частинок сажі і протидії загустіння в результаті окислення, DURON UHP E6 10W-40
захищає Ваш двигун від впливу в'язкості.

Це випробування двигуна показує, наскільки добре моторна олива підтримує

чистоту двигуна в суворих умовах експлуатації. Підвищена чистота поршнів

означає, що Ваш двигун буде працювати більш ефективно і з більшою потужністю.
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ЧИМ ВИЩІ ПОКАЗНИКИ,
ТИМ КРАЩЕ ЧИМ ВИЩІ ПОКАЗНИКИ,

ТИМ КРАЩЕ

Îëèâà DURON UHP E6 âèïåðåäæàº ñïåöèô³êàö³¿
÷èñòîòè äâèãóíà MB 2012 íà 160%.

Îëèâà DURON UHP E6 âèïåðåäæàº ñïåöèô³êàö³¿
÷èñòîòè äâèãóíà MB 2012 íà 300%.

Це випробування показує, наскільки добре моторна олива запобігає зносу двигуна в

суворих умовах експлуатації. Завдяки зниженому зносу деталей двигуна він зберігає

практично новий стан, за рахунок чого підвищуються його робоча ефективність і надійність

Çíîñ

С
ер

ед
н

. з
н

о
с 

в 
м

ік
р

о
м

ет
р

ах

Ì³í³ìóì Ì³í³ìóì

* Продовження інтервалів між замінами оливи завжди має розглядатися в рамках програми стандартного аналізу оливи.
** Ґрунтується на результатах випробувань Daimler OM 646 LA згідно вхідних і вихідних параметрів.
*** Ґрунтується на результатах випробувань контролю утворення сажі Mack T-11

Випробування двигунів були завершені в червні 2012 року.



Ïîäîâæåí³ ³íòåðâàëè ì³æ çàì³íàìè îëèâè

Виготовлена на основі найдосконаліших базових олив з додаванням спеціалізованих присадок, олива
DURON UHP E6 10W-40 довше зберігає властивості «свіжої оливи». Завдяки підвищеній стійкості до
окислювального загусання, двигуни залишаються чистішими, не вимагають настільки частого доливання
оливи, і Ви зможете збільшити інтервали між замінами без ризику підвищеного зносу двигуна і зниженої
продуктивності. DURON UHP E6 10W-40 являє собою моторну оливу з низьким вмістом SAPS, спеціально
розроблена з метою збільшення інтервалів між замінами оливи в техніці, що відповідає вимогам стандартів
EURO V і VI по викидах вихлопних газів, з системами доочистки або без них, наприклад, системи
рециркуляціі відпрацьованих газів (EGR, Exhaust Gas Recircula�on), системи дизельних сажових фільтрів
(DPF, Diesel Par�culate Filter) і селективної каталітичної редукції (SCR, Selec�ve Cataly�c Reduc�on).

Âèñîêà ïðîäóêòèâí³ñòü çà áóäü-ÿêèõ ïîãîäí³õ óìîâ

У суворий мороз Ви можете розраховувати на те, що властивості оливи DURON UHP E6 10W-40 при
холодному запуску забезпечать таку високу продуктивність і захист, які Вам необхідні.
DURON UHP E6 10W-40 перевершує вимоги стандарту SAE 5W. При дуже високій температурі базові
оливи з високим індексом в'язкості і властивості механічної стійкості DURON UHP E6 10W-40
забезпечують вихідну в'язкість, скорочуючи при цьому знос двигуна і підвищуючи його захист.

Випробування на втрату в'язкості стимулює тертя, яке відбувається в двигуні

в стандартних робочих умовах. Постійний захист від зносу забезпечує більш

тривалий термін служби двигуна, знижує витрати оливи в цілому на кілометр

ЗБЕРЕЖЕННЯ В'ЯЗКОСТІ
після 90 циклів випробувань на тертя (ASTM D6278) ЧИМ ВИЩІ ПОКАЗНИКИ,

ТИМ КРАЩЕ
ЧИМ ВИЩІ ПОКАЗНИКИ,

ТИМ КРАЩЕ

В'язкість при холодному запуску вказує на легкість запуску при низьких

температурах. Більш низький ступінь стійкості до запуску означає більш

швидкий і простий запуск, що допоможе Вам захистити стартер і акумулятор

В'ЯЗКІСТЬ ПРИ ХОЛОДНОМУ ЗАПУСК

DURON UHP E6 10W-40 забезпечує самі високі показники продуктивності в своєму класі в будь-яких погодніх умовах

Порівняльний аналіз завершено в серпні 2012 року.
ПРИМІТКА: При проведенні порівняльного аналізу компанія Petro-Canada завжди проводить випробування продуктів конкурентів на відповідність
визнаним галузевим стандартам. Це означає використання визнаних галузевих випробувань, зіставлення категорій продукції і порівняння
продукції, що випробовується за наступними критеріями: 1) якість базової оливи (повністю синтетичної у порівнянні з синтетичною
сумішшю і традиційною оливою, 2) сорт в'язкості (15W-40 у порівнянні з 10W-40) і 3) категорії продуктивності ACEA (E4, E6, E7, E9).

Ë³í³éêà ïðîäóêò³â DURON -
÷èì ñóâîð³ø³ óìîâè, òèì êðàùå . 

Продукція DURON максимально відповідає вимогам

наших клієнтів, допомагаючи знизити витрати і підвищити

надійність і продуктивність обладнання навіть

в найжорсткіших умовах експлуатації. Яким би

високим не було навантаження, якою б екстремальною

не була температура, в лінійці DURON Next

Genera�on завжди знайдеться продукт, який забезпечить

високий захист, продуктивність і паливну

економічність обладнання.

Завдяки DURON Ваш двигун
краще захищений, економія палива
максимальна, і заміни оливи
здійснюються рідше* навіть
в найсуворіших умовах.

* Продовження інтервалів між замінами о ливи завжди

   має розглядатися в рамках програми

   стандартного аналізу оливи
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Моторні оливи DURON для важких умов експлуатації, допомагають
продовжити термін служби двигунів і підвищити

їх продуктивність. Обирайте найкращий захист для своєї техніки.

Безпрецедентна гарантія
на мастильні матеріали

"Petro-Canada зобов'язується провести ремонт обладнання або замінити пошкоджені деталі,

якщо поломка сталася через погану якість мастила Petro-Canada, за умови,

що мастильний матеріал використовувався відповідно до вимог виробника Вашого

обладнання та наших рекомендацій"

Це більше ніж просто гарантія.
Це - зобов’язання

™Належить Petro-Canada Lubricants Inc. або використовується за ліцензією Випереджаючи Світові Стандарти .™Належить Petro-Canada Lubricants Inc. або використовується за ліцензією


