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Η δύναμη 
που μας πάει 
μπροστά

Μεγαλύτερη και μακροχρόνια δύναμη



Στην PETRONAS είμαστε έτοιμοι 
για τον κόσμο του αύριο, από σήμερα 

Η κόσμος αλλάζει και αναπτύσσεται,  
με γρήγορους ρυθμούς 

Η PETRONAS Lubricants International (PLI) ανήκει στον Όμιλο PETRONAS.  
Με 10 μονάδες ανάμειξης, πάνω από 30 αντιπροσωπείες και διανομή των προϊόντων σε 
περισσότερες από 90 χώρες παγκοσμίως, το παγκόσμιο δίκτυο της PLI που απαριθμεί πάνω από 
240 επιστήμονες, επαγγελματίες τεχνικούς και μηχανικούς προβλέπει μελλοντικές αλλαγές 
και προκλήσεις για τη μετακίνηση, για αυτό και ερευνά και αναπτύσσει προηγμένες λύσεις 
τεχνολογίας ρευστών για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του αύριο, ήδη από σήμερα.

Υπάρχουν δυσκολίες εκεί έξω και αυτές ολοένα εντείνονται. Ο κόσμος αλλάζει με ιλιγγιώδεις 
ρυθμούς,και αυτό μας φέρνει αντιμέτωπους με μια σειρά ισχυρών εξωτερικών προκλήσεων που 
τείνουν να αυξάνονται... 

Καθώς οι άνθρωποι ζουν περισσότερα 
χρόνια, ο παγκόσμιος πληθυσμός αυξάνεται, 
ιδιαιτέρως στην Ανατολή, με σημαντική 
αύξηση της μεσαίας τάξης. Αυτή η αύξηση της 
κατανάλωσης από τη μεσαία τάξη πρόκειται 
να ασκήσει αυξημένη πίεση στην εφοδιαστική 
αλυσίδα, με περισσότερα τρόφιμα και αγαθά 
να μεταφέρονται μέσω φορτηγών οχημάτων, τα 
οποία διανύουν περισσότερα χιλιόμετρα για 
την παράδοση των εμπορευμάτων σε ανθρώπους 
που απαιτούν την όσο το δυνατόν ταχύτερη 
εξυπηρέτησή τους. 

Κατά το παρόν... Έως το 2030...

Και καθώς ο πληθυσμός αυξάνεται, 
η αστικοποίηση και η ανάπτυξη μεγαλουπόλεων 
αυξάνεται δημιουργώντας ακόμα περισσότερες 
προκλήσεις για την κατ’ οίκον παράδοση 
(last mile deliveries), ενώ καθώς όλο και 
περισσότερα φορτηγά οχήματα εισέρχονται 
σε πυκνοκατοικημένες περιοχές, ενδέχεται να 
απαιτηθεί αυτά να πληρούν τις ίδιες προδιαγραφές 
εκπομπών με τα φορτηγά και ημιφορτηγά οχήματα.

Τέλος, η παγκοσμιοποίηση, η μεγάλη τάση 
των τελευταίων 20 ετών, συρρικνώνεται καθώς 
το εμπόριο τείνει να λειτουργεί περισσότερο σε 
περιφερειακό επίπεδο, αυξάνοντας έτσι τη ζήτηση 
για φορτηγά, ελαφρά φορτηγά και ημιφορτηγά 
οχήματα.  

Αγωνιζόμαστε να προσδίδουμε τη μέγιστη αξία 
στους πελάτες μας, στις αγορές στις οποίες 
δραστηριοποιούνται και στους καταναλωτές, 
ελαχιστοποιώντας παράλληλα τον 
περιβαλλοντικό μας αντίκτυπο, παράγοντας 
καινοτόμα ρευστά υψηλής απόδοσης σε 
περιβάλλοντα με όλο και χαμηλότερα επίπεδα 
CO2, τα οποία στοχεύουν στη μείωση των 
εκπομπών.

Είμαστε μια φιλόδοξη επιχείρηση που βασίζεται 
στην ανεξάντλητη και αδιάκοπη ενέργειά της. 

Τι έπεται; Τι θα γινόταν εάν; 
Πώς θα μπορούσαμε; Γιατί δεν;

Είμαστε ασταμάτητοι. 
Είμαστε η PETRONAS.

Περισσότερα από 
90 εκατομμύρια νέα 

φορτηγά και ημιφορτηγά 
βρίσκονται καθ' οδόν 

κάθε χρόνο*

*Κόσμος της αυτοκινητοβιομηχανίας

Ο παγκόσμιος 
πληθυσμός θα 
αυξηθεί κατά 

1,3 
δισεκατομμύρια

Το 90% 
αυτής της ανάπτυξης  

θα σημειωθεί στις 
αναπτυσσόμενες χώρες

Το 90% της αύξησης 
της αστικοποίησης 
θα σημειωθεί στις 

αναπτυσσόμενες χώρες

Το 59% του 
παγκόσμιου 

πληθυσμούθα ζει στις 
πόλεις



Το επιχειρηματικό περιβάλλον 
γίνεται δυσκολότερο, με γρήγορους 
ρυθμούς 
Ο αδιάκοπος ρυθμός της παγκόσμιας αλλαγής συνεπάγεται ότι το επιχειρησιακό περιβάλλον 
θα γίνει επίσης δυσκολότερο. Η ζήτηση είναι αυξημένη, τα ταξίδια μακρύτερα, οι προθεσμίες 
στενότερες, ο ανταγωνισμός εντονότερος, οι απαιτήσεις των πελατών υψηλότερες, η 
περιβαλλοντική νομοθεσία αυστηρότερη και η τεχνολογία οχημάτων εξελίσσεται ταχύτερα από 
ποτέ. 

Οι τεχνολογικές εξελίξεις σχεδιασμένες 
για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και 
παραγωγικότητας, όπως τα συνδεδεμένα οχήματα 
που επιτρέπουν την επικοινωνία του φορτηγού 
οχήματος με τα κεντρικά (truck-to-HQ), του 
φορτηγού με άλλα φορτηγά (truck-to-truck) 
και του οδηγού με τα κεντρικά (driver-to-
HQ), ενσωματώνουν ταυτόχρονα πολύπλοκη 
τεχνολογία που απαιτεί την πρακτική, ευφυή 
ερμηνεία νέων συνόλων δεδομένων. 
Όλα αυτά σε μια εποχή που θα πρέπει να 
αναμένουμε μεγαλύτερη συμφόρηση και 
κυκλοφοριακή κίνηση στις πόλεις από ποτέ. 
Αυτό συνεπάγεται επιβαρυμένη κυκλοφορία με 
συχνές στάσεις και εκκινήσεις, περισσότερους 
κινητήρες να λειτουργούν σε υψηλότερες 
θερμοκρασίες και μεγαλύτερη καταπόνηση 
για τα συστήματα μετάδοσης κίνησης και τα 
ρευστά, ενώ όλα αυτά μπορούν να οδηγήσουν 
σε αυξανόμενο κόστος συντήρησης και 
απρόβλεπτες διακοπές λειτουργίας.

Ο απόλυτος καταιγισμός στενότερων 
προθεσμιών, αντιξοότερων συνθηκών, 
εντονότερου ανταγωνισμού και 
αυστηρότερης νομοθεσίας συνεπάγεται ότι 
τώρα, περισσότερο από ποτέ, χρειάζεται 
ουσιαστική δύναμη από πλευράς των στόλων 
για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου, τη 
μεγιστοποίηση του κέρδους και του χρόνου 
λειτουργικότητας και την απρόσκοπτη πορεία 
προς την επιτυχία. 

Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε.

Οι αυξανόμενες εκπομπές CO2 και η εργατική 
νομοθεσία συνεπάγονται ότι οι επιχειρήσεις 
χρειάζεται να αναζητήσουν πιο βιώσιμες 
λύσεις, σε μια εποχή που το αυξανόμενο 
λειτουργικό κόστος σε συνδυασμό με τις 
εισερχόμενες επιχειρήσεις χαμηλού κόστους 
από τις αναπτυσσόμενες οικονομίες ασκούν 
μεγαλύτερη πίεση στα περιθώρια κέρδους.

Η πίεση αφορά;  
Την ώθηση προς μηδενικές καθαρές εκπομπές 
CO2

Η μετάβαση σε μηδενικές καθαρές εκπομπές 

CO2 έως το 2050 συνεπάγεται ότι τα όρια 
για τα CO2, NOx και PM είναι έως και 
98% χαμηλότερα. Αυτό σε συνδυασμό με 
την αυστηρότερη εργατική νομοθεσία, 
συνεπάγεται ότι οι ΚΑΕ αναγκάζονται να 
εισάγουν σημαντικές παρεμβάσεις στον 
σχεδιασμό υλισμικού, παντού από κινητήρες 
και έμβολα μέχρι συστήματα μετεπεξεργασίας, 
με περισσότερες επενδύσεις σε τεχνολογίες 
υβριδικών κινητήρων, βιοκαύσιμα και 
αέρια καύσιμα, και νέες, πιο απαιτητικές 
προδιαγραφές για τα ρευστά.

2013, Euro VI 

Η ζήτηση για κατ΄ 
οίκον παράδοση 

αυξάνεται κατά 8% 
ετησίως

Τα ηλεκτρικά φορτηγά 
οχήματα είναι δυνατόν 
να καλύψουν το 15% 

των παγκόσμιων 
πωλήσεων φορτηγών 

οχημάτων.

Οι οδικές μεταφορές 
εμπορευμάτων 
αναμένεται να 

αυξηθούν 
κατά 40%

Κατά το παρόν... Έως το 2030...



Νέο PETRONAS Urania   
με τεχνολογία StrongTechTM

Κατασκευασμένο για μεγαλύτερη και 
μακροχρόνια δύναμη

Για να αντέχει το αντίξοο περιβάλλον 
στο βάθος του κινητήρα κατά τη διάρκεια 
μακρινών αποστάσεων και σε συνθήκες 
συχνών στάσεων και εκκινήσεων, ένα λάδι 
χρειάζεται να είναι εξαιρετικά ανθεκτικό. 

Χρειάζεται αντοχή προκειμένου να διατηρεί 
το βέλτιστο ιξώδες σε συνθήκες υψηλών 
θερμοκρασιών και ύπαρξης επιβλαβών 
ιζημάτων.  
Χρειάζεται ουσιαστική δύναμη.

Το PETRONAS Urania με τεχνολογία 
StrongTech™ είναι κατασκευασμένο για 
μεγαλύτερη και μακροχρόνια δύναμη, 
αποτελώντας ένα φιλμ ρευστού με μοναδική 
δύναμη για την παράταση του διαστήματος 
αλλαγής λαδιών και της διάρκειας ζωής του 
κινητήρα, για τη μεγιστοποίηση της απόδοσης 
και του κέρδους, και για να σας προσφέρει 
την ουσιαστική δύναμη για να συνεχίσετε να 
κινείστε.

       Δυνατότερο ρευστό
 › Μειώνει την επαφή μετάλλου με 

μέταλλο ακόμα και σε ακραίες 
θερμοκρασίες.

 › Ελέγχει τη δημιουργία επιβλαβούς 
αιθάλης και ιζημάτων χάρη στις 
ιδιότητες ισχυρότερου καθαρισμού 
που διαθέτει.

 › Αντέχει στην οξείδωση και 
την απώλεια ιξώδους που 
προκαλούνται λόγω υψηλών 
θερμοκρασιών ή υψηλής 
διάτμησης.

       Δυνατότερος κινητήρας
 › Παρέχει μεγαλύτερη ισχύ και 

ροπή.
 › Προσφέρει μεγαλύτερη 

διάρκεια ζωής του κινητήρα.
 › Αντιδρά ταχύτερα για την 

αποτροπή προβλημάτων.
 › Παρατείνει τη διάρκεια ζωής 

του DPF.

       Δυνατότερο όχημα
 › Λειτουργεί για μεγαλύτερο 

χρονικό διάστημα 
ακόμα και υπό αντίξοες 
εξωτερικές συνθήκες και 
υπό συνθήκες καταπόνησης 
από διαφορετικούς τρόπους 
οδήγησης

 › Παράγει μειωμένες εκπομπές 
χάρη στη βελτιωμένη 
αποδοτικότητα καυσίμου.

 › Προσφέρει χαμηλό κόστος 
λειτουργίας.



Σύνοψη

Το PETRONAS Urania με τεχνολογία StrongTech™ παρέχει βελτιωμένη ισχύ ρευστού για 
μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του κινητήρα. Πώς; Διότι οι εξαιρετικά δυνατές μοριακές αλυσίδες 
που διαθέτει εμποδίζουν τα επιβλαβή ιζήματα για τη διατήρηση του βέλτιστου ιξώδους και την 
προστασία ενάντια στη φθορά και την οξείδωση. 

Το PETRONAS Urania με τεχνολογία 
StrongTech™παρέχει βελτιωμένη ισχύ ρευστού 
για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του κινητήρα. 
Πώς; Διότι οι εξαιρετικά δυνατές μοριακές 
αλυσίδες που διαθέτει εμποδίζουν τα επιβλαβή 
ιζήματα για τη διατήρηση του βέλτιστου 
ιξώδους και την προστασία ενάντια στη φθορά 
και την οξείδωση. 
Κατασκευασμένη για την αντιμετώπιση 
των σημερινών προκλήσεων, καθώς και 
εφοδιασμένη για την ικανοποίηση των 
απαιτήσεων των αυριανών κινητήρων, η νέα 
σειρά PETRONAS Urania στέκεται απέναντι 
σε κάθε πρόκληση. Κατάλληλα για κινητήρες 
χαμηλών εκπομπών, τα προϊόντα μας είναι 
σχεδιασμένα έτσι ώστε να πληρούν τις 
προδιαγραφές εκπομπών Euro VI, οι οποίες θα 
τεθούν σε εφαρμογή σε καίριες αγορές. 

Επιπλέον, το εξαιρετικά ισχυρό λάδι κινητήρα 
της εταιρείας μας προσφέρει μεγαλύτερη 
διάρκεια κίνησης στα οχήματα, ενώ συμβάλλει 
στην επίτευξη κερδοφόρου ανάπτυξης. 
Βελτιώνει την προστασία του κινητήρα και 
παρατείνει τη διάρκεια ζωής του κινητήρα.

Η τεχνολογία StrongTech™ διατηρεί την αποδοτικότητα του 
καυσίμου για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, συμβάλλοντας έτσι στη 
μεγαλύτερη συνολική ισχύ του κινητήρα.  
Το λάδι πληροί τις τελευταίες απαιτήσεις ΚΑΕ για παρατεταμένα 
διαστήματα αλλαγής λαδιών.  Και είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να 
συμβάλλει στην ενίσχυση των επιχειρήσεων μεγιστοποιώντας το 
κέρδος και ελαχιστοποιώντας τις διακοπές λειτουργίας και το κόστος 
λειτουργίας.

Το PETRONAS Urania είναι κατασκευασμένο για μεγαλύτερη και 
μακροχρόνια δύναμη, καθώς οι εξαιρετικά δυνατές μοριακές αλυσίδες 
που διαθέτει συμβάλλουν στην επίτευξη μεγαλύτερων διαστημάτων 
αλλαγής λαδιών με καλύτερη διαχείριση της αιθάλης, έλεγχο της 
διάβρωσης και έλεγχο των ιζημάτων.  
Διατηρεί την ισχύ του κινητήρα στα υψηλότερα επίπεδα, καθώς το 
λεπτό αλλά εξαιρετικά ισχυρό φιλμ λαδιού ελαχιστοποιεί την τριβή 
και την απώλεια ισχύος.

Το 75% του προϋπολογισμού Ε&Τ της εταιρείας μας διατίθεται 
για τη μείωση των εκπομπών CO2, βοηθώντας σας να πληρείτε τις 
κανονιστικές απαιτήσεις και να διατηρείτε το προβάδισμα στην 
υπεύθυνη λειτουργία του στόλου. 
Για αυτό και το νέο Urania 5000 LS-FE 5W-30 έχει αναπτυχθεί για τη 
διατήρηση ενός κατά πολύ λεπτότερου φιλμ συγκριτικά με τα τυπικά 
λάδια 5W-30, μειώνοντας έτσι σημαντικά την κατανάλωση καυσίμου 
και τις επιβλαβείς εκπομπές.

Δυναμική ανάπτυξη της επιχείρησης 

Ισχυρή απόδοση οχήματος και κινητήρα 

Υψηλή περιβαλλοντική ευθύνη



Πλήρης σειρά 
PETRONAS Urania



PETRONAS Urania 

5000 ECO 5W-20
Το PETRONAS Urania 5000 ECO 5W-20 
αυξάνει τα κέρδη της επιχείρησής σας και 
τη διαθεσιμότητα των οχημάτων σας ενώ 
παράλληλα μειώνει σημαντικά το λειτουργικό 
κόστος σας μέσω: 

 › Διατηρεί το λάδι στα βέλτιστα επίπεδα 
ιξώδους, παρέχοντας βέλτιστη λίπανση 
και αποτρέποντας τις απρογραμμάτιστες 
διακοπές λειτουργίας.

 › Μέγιστη οικονομία καυσίμου χάρη στο 
χαμηλό ιξώδες του.

 › Μεγαλύτερη αντοχή του φιλμ ρευστού υπό 
υψηλές μηχανικές καταπονήσεις για την 
παροχή βελτιωμένης αντοχής του κινητήρα.

 › Παρατεταμένο διάστημα αλλαγής λαδιών και 
διάρκεια ζωής του κινητήρα που βασίζεται:

• Εξαιρετική προστασία για τα συστήματα 
μετεπεξεργασίας καυσαερίων, όπως τα 
DPF και DOC, με σύστημα προσθέτου 
καυσίμου χαμηλών καταλοίπων.

• Μειώνει τα επίπεδα οξύτητας που 
προκαλούν διάβρωση, προσδίδοντας 
έτσι στους κινητήρες του στόλου σας 
μεγαλύτερη αντοχή και διάρκεια ζωής.

• Εξαιρετική θερμική και οξειδωτική 
σταθερότητα υπό υψηλή θερμοκρασία, 
παρέχοντας σταθερότητα του ιξώδους 
και αποτρέποντας τον σχηματισμό 
ιζημάτων και ιλύος για την παράταση 
της διάρκειας ζωής του λαδιού ακόμα και 
υπό αντίξοες συνθήκες. 

Παρέχει εξαίρετη εμπειρία οδήγησης ως 
ακολούθως:

 › Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά την υψηλή 
συγκέντρωση εναποθέσεων αιθάλης, το 
οποίο είναι απαραίτητο για την αποτροπή 
της απώλειας ιπποδύναμης του οχήματος.

 › Εξαιρετικά χαμηλή θερμοκρασία ιξώδους 
για βελτιωμένη λίπανση κατά την εκκίνηση.

Οφέλη

MAN M 39775W-20

Κωδικός 71833

ΠροδιαγραφέςΒαθμός SAE Εγκρίσεις Επίπεδο επιδόσεων



PETRONAS Urania 

URANIA 5000 LS-FE 5W-30

Κωδικός 71706

Το PETRONAS Urania 5000 ECO 5W-30 
αυξάνει τα κέρδη της επιχείρησής σας και 
τη διαθεσιμότητα των οχημάτων σας ενώ 
παράλληλα μειώνει σημαντικά το λειτουργικό 
κόστος σας μέσω:  

 › Διατηρεί το λάδι στα βέλτιστα επίπεδα 
ιξώδους, παρέχοντας βέλτιστη λίπανση 
και αποτρέποντας τις απρογραμμάτιστες 
διακοπές λειτουργίας.

 › Εξαιρετική οικονομία καυσίμου
 › Μεγαλύτερη αντοχή του φιλμ ρευστού υπό 

υψηλές μηχανικές καταπονήσεις για την 
παροχή βελτιωμένης αντοχής του κινητήρα.

 › Παρατεταμένο διάστημα αλλαγής λαδιών και 
διάρκεια ζωής του κινητήρα που βασίζεται:

• Εξαιρετική προστασία για τα συστήματα 
μετεπεξεργασίας καυσαερίων, όπως τα 
DPF και DOC, με σύστημα προσθέτου 
καυσίμου χαμηλών καταλοίπων.

• Μειώνει τα επίπεδα οξύτητας που 
προκαλούν διάβρωση, προσδίδοντας 
έτσι στους κινητήρες του στόλου σας 
μεγαλύτερη αντοχή και διάρκεια ζωής.

• Εξαιρετική θερμική και οξειδωτική 
σταθερότητα υπό υψηλή θερμοκρασία, 
παρέχοντας σταθερότητα του ιξώδους 
και αποτρέποντας τον σχηματισμό 
ιζημάτων και ιλύος για την παράταση 
της διάρκειας ζωής του λαδιού ακόμα και 
υπό αντίξοες συνθήκες.

 

Παρέχει εξαίρετη εμπειρία οδήγησης ως 
ακολούθως:

 › Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά την υψηλή 
συγκέντρωση εναποθέσεων αιθάλης, το 
οποίο είναι απαραίτητο για την αποτροπή 
της απώλειας ιπποδύναμης του οχήματος.

 › Εξαιρετικά χαμηλή θερμοκρασία ιξώδους 
για βελτιωμένη λίπανση κατά την εκκίνηση.

Οφέλη

Έγκριση MB 228.61API FA-4
JASO DH-2

Cummins CES 20087
Detroit Diesel DFS93K223

5W-30

ΠροδιαγραφέςΒαθμός SAE Εγκρίσεις Επίπεδο επιδόσεων



PETRONAS Urania 

URANIA 5000 LSF 5W-30

Κωδικός 71707

Το PETRONAS Urania 5000 ECO 5W-30 
αυξάνει τα κέρδη της επιχείρησής σας και 
τη διαθεσιμότητα των οχημάτων σας ενώ 
παράλληλα μειώνει σημαντικά το λειτουργικό 
κόστος σας μέσω:  

 › Διατηρεί το λάδι στα βέλτιστα επίπεδα 
ιξώδους, παρέχοντας βέλτιστη λίπανση 
και αποτρέποντας τις απρογραμμάτιστες 
διακοπές λειτουργίας.

 › Εξαιρετική οικονομία καυσίμου
 › Μεγαλύτερη αντοχή του φιλμ ρευστού υπό 

υψηλές μηχανικές καταπονήσεις για την 
παροχή βελτιωμένης αντοχής του κινητήρα.

 › Παρατεταμένο διάστημα αλλαγής λαδιών και 
διάρκεια ζωής του κινητήρα που βασίζεται:

• Εξαιρετική προστασία για τα συστήματα 
μετεπεξεργασίας καυσαερίων όπως τα 
DPF και DOC με σύστημα προσθέτου 
καυσίμου χαμηλών καταλοίπων.

• Μειώνει τα επίπεδα οξύτητας που 
προκαλούν διάβρωση, προσδίδοντας 
έτσι στους κινητήρες του στόλου σας 
μεγαλύτερη αντοχή και διάρκεια ζωής.

• Εξαιρετική θερμική και οξειδωτική 
σταθερότητα υπό υψηλή θερμοκρασία, 
παρέχοντας σταθερότητα του ιξώδους 
και αποτρέποντας τον σχηματισμό 
ιζημάτων και ιλύος για την παράταση 
της διάρκειας ζωής του λαδιού ακόμα και 
υπό αντίξοες συνθήκες.

 

Παρέχει εξαίρετη εμπειρία οδήγησης ως 
ακολούθως:

 › Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά την υψηλή 
συγκέντρωση εναποθέσεων αιθάλης, το 
οποίο είναι απαραίτητο για την αποτροπή 
της απώλειας ιπποδύναμης του οχήματος.

 › Εξαιρετικά χαμηλή θερμοκρασία ιξώδους 
για βελτιωμένη λίπανση κατά την εκκίνηση.

Οφέλη

ΠροδιαγραφέςΒαθμός SAE Εγκρίσεις Επίπεδο επιδόσεων

CUMMINS CES 20086
DEUTZ DQC IV-10 LA
MACK EOS-4.5
Έγκριση MB 228.51
MTU CAT. 3,1
RENAULT RLD-3
VOLVO VDS-4.5

API CK-4
ACEA E6, E7, E9
JASO DH-2

CAT ECF-3
DETROIT DIESEL 
DFS93K222
DAF extended drain* 
(παρατεταμένο διάστημα 
αλλαγής λαδιών)

Σύστημα DAF Rapido Service  
απαιτείται

5W-30



PETRONAS Urania 

URANIA 5000 E 5W-30

Κωδικός 71810

Το PETRONAS Urania 5000 ECO 5W-30 
αυξάνει τα κέρδη της επιχείρησής σας και 
τη διαθεσιμότητα των οχημάτων σας ενώ 
παράλληλα μειώνει σημαντικά το λειτουργικό 
κόστος σας μέσω: 

 › Διατηρεί το λάδι στα βέλτιστα επίπεδα 
ιξώδους, παρέχοντας βέλτιστη λίπανση 
και αποτρέποντας τις απρογραμμάτιστες 
διακοπές λειτουργίας.

 › Εξαιρετική οικονομία καυσίμου
 › Μεγαλύτερη αντοχή του φιλμ ρευστού υπό 

υψηλές μηχανικές καταπονήσεις για την 
παροχή βελτιωμένης αντοχής του κινητήρα.

 › Παρατεταμένο διάστημα αλλαγής λαδιών και 
διάρκεια ζωής του κινητήρα που βασίζεται:

• Εξαιρετική προστασία για τα συστήματα 
μετεπεξεργασίας καυσαερίων, όπως τα 
DPF και DOC, με σύστημα προσθέτου 
καυσίμου χαμηλών καταλοίπων.

• Μειώνει τα επίπεδα οξύτητας που 
προκαλούν διάβρωση, προσδίδοντας 
έτσι στους κινητήρες του στόλου σας 
μεγαλύτερη αντοχή και διάρκεια ζωής.

• Εξαιρετική θερμική και οξειδωτική 
σταθερότητα υπό υψηλή θερμοκρασία, 
παρέχοντας σταθερότητα του ιξώδους 
και αποτρέποντας τον σχηματισμό 
ιζημάτων και ιλύος για την παράταση 
της διάρκειας ζωής του λαδιού ακόμα και 
υπό αντίξοες συνθήκες.

 

Παρέχει εξαίρετη εμπειρία οδήγησης ως 
ακολούθως:

 › Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά την υψηλή 
συγκέντρωση εναποθέσεων αιθάλης, το 
οποίο είναι απαραίτητο για την αποτροπή 
της απώλειας ιπποδύναμης του οχήματος.

 › Εξαιρετικά χαμηλή θερμοκρασία ιξώδους 
για βελτιωμένη λίπανση κατά την εκκίνηση.

Οφέλη

ΠροδιαγραφέςΒαθμός SAE Εγκρίσεις Επίπεδο επιδόσεων

Cummins CES 20081
Deutz DQC IV-10 LA
Mack EO-O Premium 
Plus
MAN M3677 / M3477
Έγκριση MB 228.51
MTU CAT. 3,1
Renault RLD-3
Scania LDF-4
Volvo VDS-4

API CJ-4
ACEA E4, E6, E7, E9

CAT ECF-3
Detroit Diesel DFS93K218
DAF extended drain* 
(παρατεταμένο διάστημα 
αλλαγής λαδιών)
MAN M3575 / M3271-1

5W-30

 Σύστημα *DAF Rapido Service
  απαιτείται



PETRONAS Urania 

URANIA 5000 E 5W-30

Κωδικός 71501

Το PETRONAS Urania 5000 ECO 5W-30 
αυξάνει τα κέρδη της επιχείρησής σας και 
τη διαθεσιμότητα των οχημάτων σας ενώ 
παράλληλα μειώνει σημαντικά το λειτουργικό 
κόστος σας μέσω: 

 › Διατηρεί το λάδι στα βέλτιστα επίπεδα 
ιξώδους, παρέχοντας βέλτιστη λίπανση 
και αποτρέποντας τις απρογραμμάτιστες 
διακοπές λειτουργίας.

 › Εξαιρετική οικονομία καυσίμου
 › Παρατεταμένο διάστημα αλλαγής λαδιών και 

διάρκεια ζωής του κινητήρα που βασίζεται:
• Εξαιρετικός έλεγχος των εναποθέσεων 

ιζημάτων, παρέχοντας βέλτιστη απόδοση 
του κινητήρα του στόλου σας.

• Μειώνει τα επίπεδα οξύτητας που 
προκαλούν διάβρωση, προσδίδοντας 
έτσι στους κινητήρες του στόλου σας 
μεγαλύτερη αντοχή και διάρκεια ζωής.

• Εξαιρετική προστασία με ιδιότητες 
υψηλής αντοχής ενάντια στη φθορά για 
την προστασία του κινητήρα σε αντίξοες 
συνθήκες.

• Δυνατότητα μεγαλύτερων διαστημάτων 
αλλαγής λαδιών.

Παρέχει εξαίρετη εμπειρία οδήγησης ως 
ακολούθως:

 › Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά την υψηλή 
συγκέντρωση εναποθέσεων αιθάλης, το 
οποίο είναι απαραίτητο για την αποτροπή 
της απώλειας ιπποδύναμης του οχήματος.

 › Εξαιρετικά χαμηλή θερμοκρασία ιξώδους 
για βελτιωμένη λίπανση κατά την εκκίνηση.

Οφέλη

ΠροδιαγραφέςΒαθμός SAE Εγκρίσεις Επίπεδο επιδόσεων

Cummins CES 20077
Deutz DQC IV-10
Mack EO-N
MAN M3277
Έγκριση MB 228.5
MTU Type 3
Renault RLD-2
Scania LDF-3
Volvo VDS-3

ACEA E4, E7 Cummins CES 20076
DAF extended drain* 
(παρατεταμένο διάστημα 
αλλαγής λαδιών)
IVECO 18-1804 CLASSE TFE

5W-30

Σύστημα DAF Rapido Service 
απαιτείται



PETRONAS Urania 

URANIA 5000 E 5W-30

Κωδικός 71712

Το PETRONAS Urania 5000 LCV 5W-30 
αυξάνει τα επιχειρηματικά κέρδη σας και τη 
διαθεσιμότητα των οχημάτων σας μειώνοντας 
σημαντικά τα λειτουργικά έξοδά σας ως 
ακολούθως: 

 › Διατηρεί το λάδι στα βέλτιστα επίπεδα 
ιξώδους, παρέχοντας βέλτιστη λίπανση 
και αποτρέποντας τις απρογραμμάτιστες 
διακοπές λειτουργίας.

 › Εξαιρετική οικονομία καυσίμου
 › Παρατεταμένο διάστημα αλλαγής λαδιών και 

διάρκεια ζωής του κινητήρα που βασίζεται:
• Εξαιρετικός έλεγχος των εναποθέσεων 

ιζημάτων, παρέχοντας βέλτιστη απόδοση 
του κινητήρα του στόλου σας.

• Μειώνει τα επίπεδα οξύτητας που 
προκαλούν διάβρωση, προσδίδοντας 
έτσι στους κινητήρες του στόλου σας 
μεγαλύτερη αντοχή και διάρκεια ζωής.

• Εξαιρετική προστασία με ιδιότητες 
υψηλής αντοχής ενάντια στη φθορά για 
την προστασία του κινητήρα σε αντίξοες 
συνθήκες.

Παρέχει εξαίρετη εμπειρία οδήγησης ως 
ακολούθως:

 › Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά την υψηλή 
συγκέντρωση εναποθέσεων αιθάλης, το 
οποίο είναι απαραίτητο για την αποτροπή 
της απώλειας ιπποδύναμης του οχήματος.

 › Εξαιρετικά χαμηλή θερμοκρασία ιξώδους 
για βελτιωμένη λίπανση κατά την εκκίνηση.

Οφέλη

ΠροδιαγραφέςΒαθμός SAE Εγκρίσεις Επίπεδο επιδόσεων

ACEA A5/B5 IVECO 18-1811 Class S1
Ford WSS-M2C-913C, 913-
D
Renault RN0700

5W-30



PETRONAS Urania 

URANIA 5000 E 10W-40

Κωδικός 71711

Το PETRONAS Urania 5000 ECO 10W-40 
αυξάνει τα κέρδη της επιχείρησής σας και 
τη διαθεσιμότητα των οχημάτων σας ενώ 
παράλληλα μειώνει σημαντικά το λειτουργικό 
κόστος σας μέσω: 

 › Διατηρεί το λάδι στα βέλτιστα επίπεδα 
ιξώδους, παρέχοντας βέλτιστη λίπανση 
και αποτρέποντας τις απρογραμμάτιστες 
διακοπές λειτουργίας.

 › Παρατεταμένο διάστημα αλλαγής λαδιών και 
διάρκεια ζωής του κινητήρα που βασίζεται:

• Εξαιρετικός έλεγχος των εναποθέσεων 
ιζημάτων, παρέχοντας βέλτιστη απόδοση 
του κινητήρα του στόλου σας.

• Μειώνει τα επίπεδα οξύτητας που 
προκαλούν διάβρωση, προσδίδοντας 
έτσι στους κινητήρες του στόλου σας 
μεγαλύτερη αντοχή και διάρκεια ζωής.

• Δυνατότητα μεγαλύτερων διαστημάτων 
αλλαγής λαδιών, ιδιαίτερα σε κινητήρες 
χαμηλών εκπομπών.

• Εξαιρετική προστασία για τα συστήματα 
μετεπεξεργασίας καυσαερίων, όπως τα 
DPF και DOC, με χαμηλό σχηματισμό 
καταλοίπων.

Παρέχει εξαίρετη εμπειρία οδήγησης ως 
ακολούθως:

 › Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά την υψηλή 
συγκέντρωση εναποθέσεων αιθάλης, το 
οποίο είναι απαραίτητο για την αποτροπή 
της απώλειας ιπποδύναμης του οχήματος.

Οφέλη

ΠροδιαγραφέςΒαθμός SAE Εγκρίσεις Επίπεδο επιδόσεων

Έγκριση MB 228.51
MAN M3477, M3271-1
Mack EO-N
Renault RLD-2
Volvo VDS-3

API CI-4
ACEA E6, E7
JASO DH-2

Cummins CES 20077/20076
Deutz DQC IV-10 LA
MTU Type 3,1

10W-40



PETRONAS Urania 

URANIA 5000 E 10W40

Κωδικός 71710

Το PETRONAS Urania 5000 ECO 10W-40 
αυξάνει τα κέρδη της επιχείρησής σας και 
τη διαθεσιμότητα των οχημάτων σας ενώ 
παράλληλα μειώνει σημαντικά το λειτουργικό 
κόστος σας μέσω: 

 › Διατηρεί το λάδι στα βέλτιστα επίπεδα 
ιξώδους, παρέχοντας βέλτιστη λίπανση 
και αποτρέποντας τις απρογραμμάτιστες 
διακοπές λειτουργίας.

 › Μεγαλύτερη αντοχή του φιλμ ρευστού υπό 
υψηλές μηχανικές καταπονήσεις για την 
παροχή βελτιωμένης αντοχής του κινητήρα.

 › Παρατεταμένο διάστημα αλλαγής λαδιών και 
διάρκεια ζωής του κινητήρα που βασίζεται:

• Εξαιρετική προστασία για τα συστήματα 
μετεπεξεργασίας καυσαερίων, όπως τα 
DPF και DOC, με σύστημα προσθέτου 
καυσίμου χαμηλών καταλοίπων.

• Μειώνει τα επίπεδα οξύτητας που 
προκαλούν διάβρωση, προσδίδοντας 
έτσι στους κινητήρες του στόλου σας 
μεγαλύτερη αντοχή και διάρκεια ζωής.

• Εξαιρετική θερμική και οξειδωτική 
σταθερότητα υπό υψηλή θερμοκρασία, 
παρέχοντας σταθερότητα του ιξώδους 
και αποτρέποντας τον σχηματισμό 
ιζημάτων και ιλύος για την παράταση 
της διάρκειας ζωής του λαδιού ακόμα και 
υπό αντίξοες συνθήκες.

Παρέχει εξαίρετη εμπειρία οδήγησης ως 
ακολούθως:

 › Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά την υψηλή 
συγκέντρωση εναποθέσεων αιθάλης, το 
οποίο είναι απαραίτητο για την αποτροπή 
της απώλειας ιπποδύναμης του οχήματος.

 › Εξαιρετικά χαμηλή θερμοκρασία ιξώδους 
για βελτιωμένη λίπανση κατά την εκκίνηση.

Οφέλη

ΠροδιαγραφέςΒαθμός SAE Εγκρίσεις Επίπεδο επιδόσεων

CUMMINS CES 20086
DEUTZ DQC IV-18 LA
MACK EOS-4.5
MAN M3477
Έγκριση MB 228.51
MTU CAT. 3,1
RENAULT RLD-3
VOLVO VDS-4.5

API CK-4
ACEA E6, E7, E9

CAT ECF-3
DAF extended drain* 
(παρατεταμένο διάστημα 
αλλαγής λαδιών)
DETROIT DIESEL 
DFS93K222
IVECO 18-1804 CLASSE TLS 
E9
JASO DH-2
Scania Low Ash

10W-40

Σύστημα DAF Rapido Service  
απαιτείται



PETRONAS Urania 

URANIA 5000 E 10W-40

Κωδικός 71500

Το PETRONAS Urania 5000 ECO 10W-40 
αυξάνει τα κέρδη της επιχείρησής σας και 
τη διαθεσιμότητα των οχημάτων σας ενώ 
παράλληλα μειώνει σημαντικά το λειτουργικό 
κόστος σας μέσω: 

 › Διατηρεί το λάδι στα βέλτιστα επίπεδα 
ιξώδους, παρέχοντας βέλτιστη λίπανση 
και αποτρέποντας τις απρογραμμάτιστες 
διακοπές λειτουργίας.

 › Παρατεταμένο διάστημα αλλαγής λαδιών και 
διάρκεια ζωής του κινητήρα που βασίζεται:

• Εξαιρετικός έλεγχος των εναποθέσεων 
ιζημάτων, παρέχοντας βέλτιστη απόδοση 
του κινητήρα του στόλου σας.

• Μειώνει τα επίπεδα οξύτητας που 
προκαλούν διάβρωση, προσδίδοντας 
έτσι στους κινητήρες του στόλου σας 
μεγαλύτερη αντοχή και διάρκεια ζωής.

• Εξαιρετική προστασία με ιδιότητες 
υψηλής αντοχής ενάντια στη φθορά για 
την προστασία του κινητήρα σε αντίξοες 
συνθήκες.

• Δυνατότητα μεγαλύτερων διαστημάτων 
αλλαγής λαδιών, ιδιαίτερα σε κινητήρες 
χαμηλών εκπομπών.

Παρέχει εξαίρετη εμπειρία οδήγησης ως 
ακολούθως:

 › Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά την υψηλή 
συγκέντρωση εναποθέσεων αιθάλης, το 
οποίο είναι απαραίτητο για την αποτροπή 
της απώλειας ιπποδύναμης του οχήματος.

 › Εξαιρετικά χαμηλή θερμοκρασία ιξώδους 
για βελτιωμένη λίπανση κατά την εκκίνηση.

Οφέλη

ΠροδιαγραφέςΒαθμός SAE Εγκρίσεις Επίπεδο επιδόσεων

Έγκριση MB 228.5
Volvo VDS-3
MAN M3377 / M3277
Renault RLD-2
Cummins CES 20078
MACK EO-N
MTU Type 3

API CI-4
ACEA E4, E7

URANIA -1804 E T310W-40



PETRONAS Urania 

3000 LS 10W-30

Κωδικός 71708

Το PETRONAS Urania 3000 ECO 10W-30 
αυξάνει τα κέρδη της επιχείρησής σας και 
τη διαθεσιμότητα των οχημάτων σας ενώ 
παράλληλα μειώνει σημαντικά το λειτουργικό 
κόστος σας μέσω:  

 › Διατηρεί το λάδι στα βέλτιστα επίπεδα 
ιξώδους, παρέχοντας βέλτιστη λίπανση 
και αποτρέποντας τις απρογραμμάτιστες 
διακοπές λειτουργίας.

 › Εξαιρετική οικονομία καυσίμου
 › Μεγαλύτερη αντοχή του φιλμ ρευστού υπό 

υψηλές μηχανικές καταπονήσεις για την 
παροχή βελτιωμένης αντοχής του κινητήρα.

 › Παρατεταμένο διάστημα αλλαγής λαδιών και 
διάρκεια ζωής του κινητήρα που βασίζεται:

• Βέλτιστη προστασία για τα συστήματα 
μετεπεξεργασίας καυσαερίων, όπως τα 
DPF και DOC, με σύστημα προσθέτου 
καυσίμου χαμηλών καταλοίπων.

• Μειώνει τα επίπεδα οξύτητας που 
προκαλούν διάβρωση, προσδίδοντας 
έτσι στους κινητήρες του στόλου σας 
μεγαλύτερη αντοχή και διάρκεια ζωής.

• Εξαιρετική θερμική και οξειδωτική 
σταθερότητα υπό υψηλή θερμοκρασία, 
παρέχοντας σταθερότητα του ιξώδους 
και αποτρέποντας τον σχηματισμό 
ιζημάτων και ιλύος για την παράταση 
της διάρκειας ζωής του λαδιού ακόμα και 
υπό αντίξοες συνθήκες.

Παρέχει εξαίρετη εμπειρία οδήγησης ως 
ακολούθως:

 › Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά την υψηλή 
συγκέντρωση εναποθέσεων αιθάλης, το 
οποίο είναι απαραίτητο για την αποτροπή 
της απώλειας ιπποδύναμης του οχήματος.

 › Εξαιρετικά χαμηλή θερμοκρασία ιξώδους 
για βελτιωμένη λίπανση κατά την εκκίνηση.

Οφέλη

ΠροδιαγραφέςΒαθμός SAE Εγκρίσεις Επίπεδο επιδόσεων

CUMMINS CES 20086
DEUTZ DQC III-10 LA
MACK EOS-4.5
Έγκριση MB 228.31
MTU CAT. 2,1
RENAULT RLD-3
VOLVO VDS-4

API CK-4
ACEA E7, E9

CAT ECF-3
DAF
DETROIT DIESEL 
DFS93K222
FORD WSS M2C171-F1
MAN M 3775

10W-30



PETRONAS Urania 

3000 10W-40

Κωδικός 71609

Το PETRONAS Urania 3000 ECO 10W-40 
αυξάνει τα κέρδη της επιχείρησής σας και 
τη διαθεσιμότητα των οχημάτων σας ενώ 
παράλληλα μειώνει σημαντικά το λειτουργικό 
κόστος σας μέσω:  

 › Διατηρεί το λάδι στα βέλτιστα επίπεδα 
ιξώδους, παρέχοντας βέλτιστη λίπανση 
και αποτρέποντας τις απρογραμμάτιστες 
διακοπές λειτουργίας.

 › Παρατεταμένο διάστημα αλλαγής λαδιών και 
διάρκεια ζωής του κινητήρα που βασίζεται:

• Εξαιρετικός έλεγχος των εναποθέσεων 
ιζημάτων, παρέχοντας βέλτιστη απόδοση 
του κινητήρα του στόλου σας.

• Μειώνει τα επίπεδα οξύτητας που 
προκαλούν διάβρωση, προσδίδοντας 
έτσι στους κινητήρες του στόλου σας 
μεγαλύτερη αντοχή και διάρκεια ζωής.

• Δυνατότητα μεγαλύτερων διαστημάτων 
αλλαγής λαδιών, ιδιαίτερα σε κινητήρες 
χαμηλών εκπομπών.

Παρέχει εξαίρετη εμπειρία οδήγησης ως 
ακολούθως:

 › Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά την υψηλή 
συγκέντρωση εναποθέσεων αιθάλης, το 
οποίο είναι απαραίτητο για την αποτροπή 
της απώλειας ιπποδύναμης του οχήματος.

 › Εξαιρετικά χαμηλή θερμοκρασία ιξώδους 
για βελτιωμένη λίπανση κατά την εκκίνηση.

Οφέλη

ΠροδιαγραφέςΒαθμός SAE Εγκρίσεις Επίπεδο επιδόσεων

API CI-4
ACEA E7
Global DHD-1
JASO DH-1

CAT ECF-2, ECF-1a
Cummins CES 20078/20077
Detroit Diesel DSF 93K215
Deutz DQC III
MAN M3275
MACK EO-N
MB 228 228,3
MB 228 229,1
MTU Type 2
Renault VI RLD-2
Volvo VDS-3

10W-40



PETRONAS Urania 

3000 15W-40

Κωδικός 71599

Το PETRONAS Urania 3000 ECO 15W-40 
αυξάνει τα κέρδη της επιχείρησής σας και 
τη διαθεσιμότητα των οχημάτων σας ενώ 
παράλληλα μειώνει σημαντικά το λειτουργικό 
κόστος σας μέσω:  

 › Διατηρεί το λάδι στα βέλτιστα επίπεδα 
ιξώδους, παρέχοντας βέλτιστη λίπανση 
και αποτρέποντας τις απρογραμμάτιστες 
διακοπές λειτουργίας.

 › Παρατεταμένο διάστημα αλλαγής λαδιών και 
διάρκεια ζωής του κινητήρα που βασίζεται:

• Εξαιρετικός έλεγχος των εναποθέσεων 
ιζημάτων, παρέχοντας βέλτιστη απόδοση 
του κινητήρα του στόλου σας.

• Μειώνει τα επίπεδα οξύτητας που 
προκαλούν διάβρωση, προσδίδοντας 
έτσι στους κινητήρες του στόλου σας 
μεγαλύτερη αντοχή και διάρκεια ζωής.

• Δυνατότητα μεγαλύτερων διαστημάτων 
αλλαγής λαδιών, ιδιαίτερα σε κινητήρες 
χαμηλών εκπομπών.

Παρέχει εξαίρετη εμπειρία οδήγησης ως 
ακολούθως:

 › Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά την υψηλή 
συγκέντρωση εναποθέσεων αιθάλης, το 
οποίο είναι απαραίτητο για την αποτροπή 
της απώλειας ιπποδύναμης του οχήματος.

 › Εξαιρετικά χαμηλή θερμοκρασία ιξώδους 
για βελτιωμένη λίπανση κατά την εκκίνηση.

Οφέλη

ΠροδιαγραφέςΒαθμός SAE Εγκρίσεις Επίπεδο επιδόσεων

Έγκριση MB 228.3
Cummins CES 20078
Detroit Diesel DSF 
93K215
Deutz DQC III
MACK EO-N
MTU Type 2
Renault VI RLD-2
Volvo VDS-3

API CI-4
ACEA E7
Global DHD-1
JASO DH-1

CAT ECF-2, ECF-1a
Cummins CES 20077
URANIA -1804 E T2
MAN M3275

15W-40



PETRONAS Urania 

3000 LS 15W-40
Το PETRONAS Urania 3000 ECO 15W-40 
αυξάνει τα κέρδη της επιχείρησής σας και 
τη διαθεσιμότητα των οχημάτων σας ενώ 
παράλληλα μειώνει σημαντικά το λειτουργικό 
κόστος σας μέσω:  

 › Διατηρεί το λάδι στα βέλτιστα επίπεδα 
ιξώδους, παρέχοντας βέλτιστη λίπανση 
και αποτρέποντας τις απρογραμμάτιστες 
διακοπές λειτουργίας.

 › Μεγαλύτερη αντοχή του φιλμ ρευστού υπό 
υψηλές μηχανικές καταπονήσεις για την 
παροχή βελτιωμένης αντοχής του κινητήρα.

 › Παρατεταμένο διάστημα αλλαγής λαδιών και 
διάρκεια ζωής του κινητήρα που βασίζεται:

• Βέλτιστη προστασία για τα συστήματα 
μετεπεξεργασίας καυσαερίων, όπως τα 
DPF και DOC, με σύστημα προσθέτου 
καυσίμου χαμηλών καταλοίπων.

• Μειώνει τα επίπεδα οξύτητας που 
προκαλούν διάβρωση, προσδίδοντας 
έτσι στους κινητήρες του στόλου σας 
μεγαλύτερη αντοχή και διάρκεια ζωής.

• Εξαιρετική θερμική και οξειδωτική 
σταθερότητα υπό υψηλή θερμοκρασία, 
παρέχοντας σταθερότητα του ιξώδους 
και αποτρέποντας τον σχηματισμό 
ιζημάτων και ιλύος για την παράταση 
της διάρκειας ζωής του λαδιού ακόμα και 
υπό αντίξοες συνθήκες.

CUMMINS CES 20086
DEUTZ DQC III-10 LA
MACK EOS-4.5
Έγκριση MB 228.31
MTU CAT. 2,1
RENAULT RLD-3
VOLVO VDS-4.5

API CK-4
ACEA E7, E9

CAT ECF-3
DAF
DETROIT DIESEL DFS93K222
FORD WSS M2C171-F1
MAN M 3775

Παρέχει εξαίρετη εμπειρία οδήγησης ως 
ακολούθως:

 › Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά την υψηλή 
συγκέντρωση εναποθέσεων αιθάλης, το 
οποίο είναι απαραίτητο για την αποτροπή 
της απώλειας ιπποδύναμης του οχήματος.

 › Εξαιρετικά χαμηλή θερμοκρασία ιξώδους 
για βελτιωμένη λίπανση κατά την εκκίνηση.

Οφέλη

Κωδικός 71568

15W-40

ΠροδιαγραφέςΒαθμός SAE Εγκρίσεις Επίπεδο επιδόσεων



PETRONAS Urania 

800 20W-50
PETRONAS Urania 

800 15W-40

Το PETRONAS Urania 800 ECO 15W-40 
προστατεύει τα κέρδη της επιχείρησής σας 
και τη διαθεσιμότητα των οχημάτων σας ενώ 
παράλληλα μειώνει σημαντικά το λειτουργικό 
κόστος σας μέσω: 

 › Διατηρεί το λάδι στα βέλτιστα επίπεδα 
ιξώδους, παρέχοντας βέλτιστη λίπανση 
και αποτρέποντας τις απρογραμμάτιστες 
διακοπές λειτουργίας.

Βελτιώνει την εμπειρία οδήγησης μέσω: 
 › Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά την υψηλή 

συγκέντρωση εναποθέσεων αιθάλης, το 
οποίο είναι απαραίτητο για την αποτροπή της 
απώλειας ιπποδύναμης του οχήματος.

Το PETRONAS Urania 800 ECO 20W-50 
προστατεύει τα κέρδη της επιχείρησής σας 
και τη διαθεσιμότητα των οχημάτων σας ενώ 
παράλληλα μειώνει σημαντικά το λειτουργικό 
κόστος σας μέσω: 

 › Διατηρεί το λάδι στα βέλτιστα επίπεδα 
ιξώδους, παρέχοντας βέλτιστη λίπανση 
και αποτρέποντας τις απρογραμμάτιστες 
διακοπές λειτουργίας.

 › Παρατεταμένη διάρκεια ζωής του κινητήρα 
που βασίζεται:

• Μειώνει τα επίπεδα οξύτητας που 
προκαλούν διάβρωση, προσδίδοντας 
έτσι στους κινητήρες του στόλου σας 
μεγαλύτερη αντοχή και διάρκεια ζωής.

ΟφέληΟφέλη

API CF-415W-4020W-50 API CF-4 MAN 271
MB 228 228,1
MTU Type 1
Volvo VDS

MAN 271
MB 228 228,1
Volvo VDS

ΠροδιαγραφέςΠροδιαγραφές Βαθμός SAEΒαθμός SAE ΕγκρίσειςΕγκρίσεις Επίπεδο επιδόσεωνΕπίπεδο επιδόσεων

Κωδικός 71509 Κωδικός 71508



PETRONAS Urania 

500 10W

Το PETRONAS Urania 500 SAE 10W παρέχει:

 › Καθαριότητα εμβόλων & ελαχιστοποίηση 
των εναποθέσεων ιζημάτων και προστασία 
του κινητήρα από τη φθορά

 › Συμβάλλει στη διάλυση της αιθάλης, 
μειώνοντας συνεπώς την αιθάλη που 
δημιουργείται από τη συμπύκνωση του 
λιπαντικού.

Το PETRONAS Urania 500 SAE 30 παρέχει:

 › Καθαριότητα εμβόλων & ελαχιστοποίηση 
των εναποθέσεων ιζημάτων και προστασία 
του κινητήρα από τη φθορά

 › Διατηρεί καλό TBN (ολικός αριθμός 
βάσεως) ο οποίος εξουδετερώνει 
αποτελεσματικά τα όξινα υποπροϊόντα 
καύσης.

Οφέλη

ΠροδιαγραφέςΒαθμός SAE Εγκρίσεις Επίπεδο επιδόσεων

Κωδικός 71627

PETRONAS Urania 

500 30

Οφέλη

ΠροδιαγραφέςΒαθμός SAE Εγκρίσεις Επίπεδο επιδόσεων

Κωδικός 71628

API CFAPI CF 3010W



PETRONAS Urania 

500 40

Οφέλη

ΠροδιαγραφέςΒαθμός SAE Εγκρίσεις Επίπεδο επιδόσεων

Κωδικός 71629

API CF40

PETRONAS Urania 

500 50

Οφέλη

ΠροδιαγραφέςΒαθμός SAE Εγκρίσεις Επίπεδο επιδόσεων

Κωδικός 71630

API CF50

Το PETRONAS Urania 500 SAE 40 παρέχει:

 › Καθαριότητα εμβόλων & ελαχιστοποίηση 
των εναποθέσεων ιζημάτων και προστασία 
του κινητήρα από τη φθορά

 › Συμβάλλει στη διάλυση της αιθάλης, 
μειώνοντας συνεπώς την αιθάλη που 
δημιουργείται από τη συμπύκνωση του 
λιπαντικού.

Το PETRONAS Urania 500 SAE 50 παρέχει:

 › Καθαριότητα εμβόλων & ελαχιστοποίηση 
των εναποθέσεων ιζημάτων και προστασία 
του κινητήρα από τη φθορά

 › Διατηρεί καλό TBN (ολικός αριθμός 
βάσεως) ο οποίος εξουδετερώνει 
αποτελεσματικά τα όξινα υποπροϊόντα 
καύσης.



Δυνατότητα μεγαλύτερων διαστημάτων 
αλλαγής λαδιών.

Δυνατότητα μεγαλύτερων διαστημάτων αλλαγής λαδιών.

Τα διαστήματα αλλαγής λαδιών (ODI) καθορίζονται από τους ΚΑΕ είναι σχεδιασμένα για την 
προστασία του κινητήρα ύστερα από ένα ορισμένο διάστημα χρήσης και έκθεσης σε ένα ευρύ 
φάσμα συνθηκών. 

Σήμερα, πολλοί ΚΑΕ επιδιώκουν ένα 
παρατεταμένο ODI.  
Αποτελεί μείζον χαρακτηριστικό του προϊόντος 
(major selling point) καθώς τα μεγαλύτερα 
διαστήματα μπορούν να παρέχουν στους 
ιδιοκτήτες και χειριστές των φορτηγών 
οχημάτων εξοικονόμηση από πλευράς χρόνου 
και κόστους χάρη στις μειωμένες διακοπές 
λειτουργίας και διακοπές των επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, με τα οχήματα να παραμένουν 
καθ’ οδόν για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα. 
Ωστόσο, είναι σημαντικό να θυμάστε ότι τα 
διαστήματα αλλαγής λαδιών καθορίζονται για 
κάποιον λόγο, και συνεπώς η παράτασή τους 
πρέπει να γίνεται με ασφάλεια. 
Συνεπάγεται ότι η λίπανση του κινητήρα πρέπει 
να παρέχει τη δύναμη ώστε αυτός να παραμένει 
ισχυρός για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα 
και παράλληλα να παρέχει στους ιδιοκτήτες και 
χειριστές των φορτηγών οχημάτων το αίσθημα 
ασφάλειας για να συνεχίζουν την πορεία τους. 

Όπως υποδεικνύεται στον πίνακα στα δεξιά, 
το PETRONAS Urania παρέχει εντυπωσιακά 
ODI σε όλο το εύρος της σειράς προϊόντων. Ο 
πίνακας αναφέρεται σε όλα τα προϊόντα που 
ανήκουν στη σειρά Urania 5000, 3000, και 800, 
ενώ τα ODI βασίζονται στις σχετικές εγκρίσεις 
και προδιαγραφές ΚΑΕ. 
Ανατρέξτε στις προδιαγραφές σχεδιασμού του 
συγκεκριμένου προϊόντος για συγκεκριμένα 
ODI, και συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο του 
οχήματος 
για συγκεκριμένες περιπτώσεις.

       Λάδι Urania 
       Δυνατότητα μεγαλύτερων 
διαστημάτων αλλαγής λαδιών.
• Η βάση ODI των 75,000 km για το Urania 5000 

αναφέρεται στην έγκριση των Volvo VDS-3 και 
VDS-4.5

• Τα παρατεταμένα έως και 180,000km ODI 
βασίζονται στις συγκεκριμένες εγκρίσεις ΚΑΕ ή/
και σε απαιτήσεις υλισμικού και λογισμικού.

• Η βάση ODI των 100,000 km για το Urania 
3000 αναφέρεται στην έγκριση των Volvo VDS-
3 και VDS-4.5.

• Η βάση ODI των 75,000 km για το Urania 3000 
αναφέρεται στις προδιαγραφές για τα επίπεδα 
απόδοσης του Mercedes-Benz 228.3.



Τεχνική σύνοψη

Προϊόν Όφελος Δοκιμές

Urania 5000 LS-FE 
5W-30 Αποδοτικότητα καυσίμου

Καύσιμο εσωτερικής 
κατασκευής Daimler

Δοκιμή αποδοτικότητας

Urania 5000 LSF 
5W-30 Προστασία ενάντια στη φθορά

OM 646 LA

OM 646 LA

Urania 5000 LS 
10W-40

Προστασία ενάντια στη φθορά

Mack T-12

Mack T-13

Caterpillar 1N

Caterpillar 1N

Urania 3000 LS 
10W-30 \ 15W-40

Προστασία ενάντια στη φθορά Cummins ISB

Διατήρηση ιξώδους Volvo T-13

Urania 3000 
15W-40 Καθαριότητα κινητήρα Δοκιμή MB OM 501 LA

Διατήρηση ιξώδους
Sequence IIIF

Mack T-8E

Μέτρο Σημείο αναφοράς Βελτίωση

Αποδοτικότητα καυσίμου Λάδι αναφοράς MB 0,5%

Φθορά δίσκου εξαγωγής (µm) ACEA E6 75%

Φθορά κυλίνδρου OM 646 LA (µm) MB 228 51 60%

Απώλεια μάζας δακτυλίου κορυφής (mg) API CK-4 38%

Απώλεια μάζας δακτυλίου κορυφής (mg) ACEA E6 44%

Κατανάλωση λαδιού (g/kWh) API CK-4 74%

Ιζήματα (βάσει απόδοσης) API CK-4 47%

Απώλεια μάζας ολισθητήρα βαλβίδας (mg) API CK-4 56%

Αύξηση ιξώδους % στους 40°C API CK-4 76%

Καθαριότητα εμβόλων (βάσει απόδοσης) MB 228 228,3 32%

Καθαριότητα εμβόλων (βάσει απόδοσης) ACEA E7 55%

Σχετικό ιξώδες API CI-4 68%

Σχετικό ιξώδες ACEA E7 34%



Προϊόν CAT Cummins DAF Daimler
-Mercedes Deutz Detroit

Diesel

5000 ECO 5W-20

5000 LS-FE 5W-30

5000 LSF 5W-30

5000 E 5W-30

5000 F 5W-30

5000 LS 10W-40

5000 10W-40

5000 LSE 10W-40

5000 LCV 5W-30

3000 LS 10W-30

3000 LS 15W-40

3000 10W-40

3000 15W-40

800 15W-40

800 20W-50

500 10W

500 30

500 40

500 50

Ford Iveco MAN Mack MTU Renault Scania Volvo

Πίνακας καταλληλότητας ΚΑΕ

Εγκρίθηκε Κατάλληλο για χρήση



Ευρετήριο προδιαγραφών για τη σειρά CV

MAN Mack MTU Renault Scania VolvoΠροϊόν CAT Cummins DAF Daimler-Mercedes Deutz Detroi Diesel Ford Iveco

5000 ECO 5W-20

5000 LS-FE 5W-30

5000 LSF 5W-30

5000 E 5W-30

5000 F 5W-30

5000 LS 10W-40

5000 10W-40

5000 LSE 10W-40

5000 LCV 5W-30

3000 LS 10W-30

3000 LS 15W-40

3000 10W-40

3000 15W-40

800 15W-40

800 20W-50

500 10W

500 30

500 40

500 50
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