
BARDZIEJ WYTRZYMAŁY. JESZCZE LEPSZY.

Nowa linia olejów silnikowych do samochodów ciężarowych, 
maszyn budowlanych i rolniczych – DURON nowej generacji 
– opracowana została przez  Petro-Canadę wspólnie z produ-
centami pojazdów (OEM)  w celu spełnienia i przekroczenia 
wymagań nowej kategorii API.  

Produkty te dostarczają klientom nowe standardy ochrony silni-
ków, osiągów oraz oszczędności zużycia paliwa w najtrudniejszych 
warunkach pracy.

www.petro-canada.pl



APROBATY I REKOMENDACJE

Kategoria API CK-4 zastępuje dotychczasową kategorię CJ-4. Wprowadzana jest nowa kategoria API FA-4 głównie dla zaawansowanych 
silników Diesla nowej generacji produkowanych od 2017 roku.
Oleje silnikowe klasy API CK-4 są odpowiednie dla większości silników wyprodukowanych przed 2017 i zastępują poprzednie klasy API C. 
Przeznaczone są one zarówno dla pojazdów w ruchu drogowym, jak i do zastosowań poza drogowych.

W porównaniu do poprzednich kategorii API olejów silnikowych oleje CK-4 (oraz FA-4) wykazują:

• podwyższoną odporność na utlenianie - co przekłada się na skuteczniejszą ochronę silnika, oszczędność zużycia paliwa oraz wydłużenie 
przebiegów między wymianami,

• podwyższoną kontrolę napowietrzania, co poprawia skuteczność działania fi lmu smarowego i  zwiększa ochronę elementów silnika przed 
ścieraniem,

• podwyższoną odporność na ścinanie co poprawia trwałość fi lmu smarowego, zachowuje osiągi oleju w stanie „jak nowy” i zapewnia skuteczne 
smarowanie przy największych obciążeniach.

Petro Canada realizując swoje motto „Wyznaczamy standardy jakości”, jako jeden z pierwszych producentów oferuje oleje, które nie tylko 
spełniają wymagania nowych norm, ale znacząco je przekraczają.

DURON NOWA GENERACJA 
Informacje produktowe
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Lepkość w granicznej temperaturze 
pompowalności cP @ ˚C   

METODA
TESTU
ASTM

6400 6290

24700 24780

13,1 13,0

18340

88,6

168

5930

Podane wyżej wartości są typowe dla normalnej produkcji. Nie stanowią one specyfi kacji.

TYPOWE DANE EKSPLOATACYJNE
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WYŁĄCZNY IMPORTER:

 
ONDO sp. z o.o.
ul. Czerwieńskiego 3B
31-319 Kraków
centrala@ondo.eu
www.ondo.eu

Region Północ:  
  603 120 386

Region Centrum:  
  605 549 700

Region Wielkopolska: 
  601 205 597

Region Południe:  
  661 102 991

Petro Canada realizując swoje motto „Wyznaczamy standardy jakości”, jako jeden z pierwszych producen-
tów oferuje oleje, które nie tylko spełniają wymagania nowych norm, ale znacząco je przekraczają.

Petro-Canada Lubricants należy do amerykańskiego niezależnego koncernu naftowego HollyFrontier Corporation. 
Produkcja środków smarowych Petro-Canada oparta jest na znajdującej się w Mississauga, Ontario w Kanadzie, jednej  
z największych na świecie rafinerii olejów bazowych. 
Bezpośrednio przy niej usytuowana jest instalacja blendingu olejów gotowych. Jako część koncernu HollyFrontier 
Petro-Canada jest czwartym co do wielkości producentem wysoko wydajnych olejów bazowych w Ameryce Pół-
nocnej.
Petro-Canada jest największym na świecie producentem olejów białych, wymagających najgłębszego oczysz-
czenia, jako przeznaczonych do przemysłu spożywczego, kosmetycznego i farmaceutycznego. Jest też jed-
nym spośród tylko pięciu dużych globalnych producentów tych olejów. W swojej ponad 30-letniej działalności 
Petro-Canada Lubricants opracowała i wprowadziła na rynek ponad 350 światowej klasy zaawansowanych 
olejów i smarów. Petro Canada Lubricants dystrybuuje swoje środki smarowe w 80 krajach, a na eksport prze-
znaczone jest 70% produkcji.   Generalnym importerem Petro Canada Lubricants na terenie Polski jest ONDO 
sp. z o.o. Wszystkie produkty powstają w oparciu o proces hydrokrakingu /Hydrotreating (HT) Purity Pro-
cess/ lub są olejami syntetycznymi. Petro-Canada nie oferuje olejów z konwencjonalnej przeróbki ropy nafto-
wej. Proces hydrokrakingu powoduje, że powstające oleje bazowe są krystalicznie czyste, o poziomie czysto-
ści 99,9%, charakteryzują się niską temperaturą płynięcia i bardzo wysokim wskaźnikiem lepkości, należą do 
grup II, II+, III i III+. Sprawia to, że w połączeniu ze starannie dobranymi nowoczesnymi  zestawami dodatków 
uszlachetniających oferowane gotowe oleje i smary odznaczają się wysoką stabilnością, niezawodną pracą  
i długim okresem użytkowania.

Lepkość w granicznej temperaturze 
pompowalności cP @ ˚C   

METODA
TESTU ASTM
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3,1 

5160
(-30)

165 

-39

11,8 

19700
-(35) 

1,0 

Podane wyżej wartości są typowe dla normalnej produkcji. Nie stanowią one specyfikacji.

TYPOWE DANE EKSPLOATACYJNE APROBATY

DURON ADVANCED API FA-4


