
Descubra a força central. Visite www.pli-petronas.com

A força para 
ir mais além

Mais forte durante mais tempo



A PETRONAS está pronta hoje 
para o mundo de amanhã 

O mundo está a mudar 
e a crescer rapidamente 

A PETRONAS Lubricants International (PLI) integra o Grupo PETRONAS.  
Com 10 fábricas de lubrificantes, mais de 30 escritórios comerciais e produtos 
distribuídos em mais de 90 países, uma rede global de mais de 240 cientistas, 
profissionais técnicos e engenheiros, a PLI antecipa desafios e oportunidades 
futuras de mobilidade, investigando e desenvolvendo soluções avançadas de 
tecnologia de fluidos para enfrentar hoje os desafios de amanhã.

O mundo é difícil lá fora e está a ficar cada vez mais difícil. O mundo está a mudar 
a uma velocidade vertiginosa, lançando no seu caminho um conjunto sempre 
crescente e intenso de desafios e pressões externas… 

Como as pessoas estão a viver mais 
tempo, a população global está a crescer,  
especialmente no Leste e com particular 
expansão entre as classes médias. Este 
aumento no consumo da classe média 
irá aumentar a pressão na cadeia de 
fornecimento, com mais comida e 
mercadorias a serem transportadas 
por mais camiões, percorrendo mais 
quilómetros - fazendo entregas a mais 
pessoas que não querem esperar. 

Agora mesmo... Em 2030...

E, à medida que a população aumenta, 
também aumentará a urbanização e o 
crescimento de megacidades, criando 
ainda mais desafios para entregas ao 
consumidor - e à medida que mais e mais 
camiões entram em áreas densamente 
povoadas, é provável que sejam 
obrigados a atender aos mesmos padrões 
de emissões que camiões de menor 
dimensão e carrinhas.
Finalmente, a globalização - a grande 
tendência dos últimos 20 anos - está a 
desacelerar à medida que o comércio 
começa a regionalizar-se, aumentando a 
procura de camiões e carrinhas.   

Esforçamo-nos para oferecer o máximo 
valor aos nossos clientes, aos mercados 
em que competem e aos consumidores, 
enquanto minimizamos o nosso impacto 
ambiental, introduzimos os fluidos de 
alto desempenho que se dedicam a 
redução de emissões e são fabricados 
em ambientes com teor de CO

2
 cada vez 

mais baixo.

Somos uma empresa ambiciosa, 
impulsionada por uma energia implacável 
e inquieta. 

O que se segue? E se? 
Como podemos? Porque não?

Somos imparáveis. 
Somos a PETRONAS.

Há mais de 90 milhões 
novos camiões e  

carrinhas na estrada 
todos os anos*

*Automotive World

A população 
global  

aumentará em  
1,3 mil milhões

90% 
deste crescimento  

ocorrerá em 
países em 

desenvolvimento

90% do 
aumento da 
urbanização  
ocorrerá em 

países em 
desenvolvimento

59% da população 
global vai 

morar em cidades



O ambiente empresarial está a  
ficar mais difícil rapidamente 

O ritmo implacável da mudança global significa que o ambiente operacional 
também está a ficar mais difícil. A procura é maior, as viagens são mais longas, 
os prazos são mais curtos, a concorrência é maior, as expectativas dos clientes 
são maiores, os regulamentos ambientais são mais rigorosos e a tecnologia dos 
veículos está a mover-se mais rapidamente do que nunca. 

Desenvolvimentos tecnológicos 
concebidos para melhorar a eficiênciae 
a produtividade - como veículos ligados 
que permitem comunicação do camião 
para a sede, camião para camião e 
motorista para a sede - também trazem 
com eles complexidade e a necessidade  
de interpretação prática e inteligente de 
novos conjuntos de dados. 
Tudo isto numa altura em que podemos 
esperar mais congestionamento e tráfego 
urbano do que nunca. 
Isto significa mais condução paragem-
arranque, mais motores a funcionar 
a temperaturas mais elevadas e mais 
tensão para os sistemas de transmissão 
e fluidos. Tudo isto pode conduzir ao 
aumento dos custos de manutenção e a 
paragens não programadas.

Uma tempestade perfeita de prazos 
mais apertados, condições mais 
difíceis, concorrência mais perspicaz e 
regulamentos mais duros significa que 
agora, mais do que nunca, é necessária 
força essencial para que as frotas 
minimizem o risco, maximizem o lucro 
e o tempo de atividade, percorram a 
distância e sejam bem-sucedidas. 

Nós estamos aqui para ajudar.

O aumento das emissões de CO
2
 e 

dos regulamentos laborais significa 
que as empresas necessitam de 
procurar soluções mais sustentáveis 
- numa altura em que o aumento dos 
custos operacionais, juntamente com 
empresas com preços mais económicos 
provenientes de economias em 
desenvolvimento, colocam mais pressão 
sobre os lucros e as margens.

A pressão está em:  
O impulso para uma emissão líquida zero 
de CO

2

A passagem para emissões líquidas 
de CO

2
 zero até 2050 significa que os 

limites de CO
2
, NO

x
 e PM são até 98% 

mais baixos.  Isto, juntamente com 
regulamentos laborais mais rigorosos, 
significa que os OEMS são forçados a 
introduzir grandes intervenções de design 
de hardware - em todo o lado,  
desde os motores e pistões até aos 
sistemas de pós-tratamento - com maior 
investimento colocado em tecnologias 
de motores híbridos, biocombustíveis e 
combustíveis gasosos, e especificações 
novas e mais exigentes em matéria de 
fluidos.

2013 - Euro VI 

A procura de 
entregas ao 

consumidor está a 
crescer 8% por ano

Os camiões 
elétricos podem ser 

responsáveis por 
15% das vendas  

globais de camiões

Espera-se que o 
transporte rodoviário 

de mercadorias 
aumente  

40%

Agora mesmo... Em 2030...



Novo PETRONAS Urania  
com tecnologia StrongTechTM

Desenvolvido para ser mais forte  
durante mais tempo

Para resistir ao ambiente hostil no 
interior do motor a longas distâncias 
e em condições de funcionamento de 
paragem/arranque, um óleo tem de ser 
incrivelmente resistente. 

Precisa de durabilidade para manter 
a sua viscosidade ideal face às altas 
temperaturas e depósitos prejudiciais.  
Necessita de força central.

O PETRONAS Urania com tecnologia 
StrongTech™ foi concebido para 
se manter mais forte durante mais 
tempo, formando uma película fluida 
excecionalmente forte para prolongar 
os intervalos de mudança e a vida útil 
do motor, maximizar o desempenho e a 
rentabilidade e dar-lhe a força essencial 
para se manter em movimento.

       Fluido mais forte
 › Reduz o contacto metal 

com metal, mesmo em 
temperaturas extremas. 

 › Controla a fuligem prejudicial 
e depósitos graças às 
propriedades de limpeza mais 
fortes. 

 › Resiste à oxidação e perda de 
viscosidade causada por altas 
temperaturas ou alto corte.        Motor mais forte

 › Oferece mais potência    
e binário. 

 › Oferece maior vida útil do 

motor.

 › Reage mais rápido                    
para evitar problemas.

 › Prolonga a vida útil do 

DPF(filtro de partículas).

       Veículo mais forte
 › Funciona durante mais 

tempo, mesmo em 
condições externas 
adversas e sob as pressões 
de diferentes estilos de 
direção. 

 › As suas emissões são 
reduzidas graças à maior 
eficiência de combustível.

 › Permite custos de 
funcionamento mais   
baixos. 



Descrição geral

O PETRONAS Urania com tecnologia StrongTech™ oferece maior resistência do 
fluido para uma maior vida útil do motor. Como? As suas cadeias de moléculas 
incrivelmente fortes bloqueiam os depósitos nocivos para manter uma 
viscosidade ótima e protegem contra o desgaste e a oxidação. 

O PETRONAS Urania com tecnologia 
StrongTech™ oferece maior resistência 
do fluido para uma maior vida útil do 
motor.  Como? As suas cadeias de 
moléculas incrivelmente fortes bloqueiam 
os depósitos nocivos para manter uma 
viscosidade ótima e protegem contra o 
desgaste e a oxidação. 
Desenvolvida para superar os desafios 
de hoje, enquanto está equipada para 
satisfazer as exigências dos motores de 
amanhã, a nova gama PETRONAS Urania 
está pronta para tudo. Adequados para 
motores de baixas emissões, os nossos 
produtos são concebidos para cumprir 
as normas Euro VI, normas de emissões 
que serão implementadas em mercados 
chave. 

Além disso, nosso óleo de motor 
incrivelmente forte mantém os veículos 
na estrada durante mais tempo - 
ajudando a alcançar um crescimento 
lucrativo. Aumenta a proteção do motor e 
prolonga a vida útil do motor.

A tecnologia StrongTech™ mantém a eficiência do 
combustível durante mais tempo, contribuindo para uma 
melhor resistência geral do motor.   
O óleo cumpre os mais recentes requisitos OEM para 
intervalos prolongados de mudança.  E foi concebido 
para ajudar a fortalecer as empresas, maximizando o 
lucro e minimizando o tempo de paragem e os custos de 
funcionamento.

O PETRONAS Urania foi desenvolvido para ser mais forte 
durante mais tempo - as suas cadeias de moléculas 
incrivelmente fortes ajudam a alcançar intervalos de 
drenagem mais longos com melhor manipulação da fuligem, 
controlo da corrosão e controlo de depósitos.  
Mantém a potência do motor ao mais alto nível, uma vez que 
a película de óleo fina, mas extremamente forte minimiza a 
fricção e as perdas de potência.

75% do nosso orçamento de I&T é dedicado à redução de CO
2
, 

ajudando-o a cumprir os requisitos regulamentares e a manter-
se na vanguarda do funcionamento responsável da frota. 
É por isso que o novo Urania 5000 LS-FE 5W-30 foi 
desenvolvido para manter uma película muito mais fina em 
comparação com os óleos convencionais 5W-30, reduzindo 
significativamente o consumo de combustível e as emissões 
nocivas.

Forte crescimento empresarial 

Excelente desempenho do veículo e do motor 

Forte responsabilidade ambiental



Gama completa 
PETRONAS Urania



PETRONAS Urania 

URANIA 5000 ECO 5W-20
O PETRONAS Urania 5000 ECO 5W-20 
melhora os seus lucros empresariais e a 
disponibilidade dos seus veículos, enquanto 
reduz significativamente os seus custos 
operacionais, através de: 

 › Manter o óleo a níveis ideais de 
viscosidade, fornecendo lubrificação 
ideal para evitar quebras não planeadas.

 › Economia de combustível elevada 
graças à sua baixa viscosidade. 

 › Melhor resistência de película fluida 
sob tensão mecânica severa para 
proporcionar uma maior durabilidade 
do motor. 

 › Intervalo de mudança prolongado          
e vida útil do motor impulsionado por:

• Excelente proteção para sistemas 
de pós-tratamento de emissões, 
como DPF e DOC, com  aditivo de 
baixo teor de cinzas.

• Reduz os níveis ácidos que 
conduzem à corrosão, tornando 
os motores da sua frota mais 
resistentes e com uma vida útil  
mais longa.  
 
 

• Estabilidade térmica e de oxidação 
excecional a altas temperaturas, 
proporcionando estabilidade 
de viscosidade e impedindo a 
formação de depósitos e lamas 
para prolongar a vida útil do óleo, 
mesmo em condições severas. 

Proporciona uma incrível experiência de 
condução através de:

 › Combate eficazmente a alta 
concentração de acumulações de 
fuligem, fundamental para evitar a 
perda de potência do veículo.

 › Viscosidade a baixa temperatura 
excecional para melhorar a 
lubrificação durante o arranque. 

Vantagens

MAN M 39775W-20

Código 71833

EspecificaçõesClassificação SAE Aprovações Níveis de desempenho



PETRONAS Urania 

URANIA 5000 LS-FE 5W-30

Código 71706

O PETRONAS Urania 5000 LS-FE 5W-30 
melhora os seus lucros empresariais e a 
disponibilidade dos seus veículos, enquanto 
reduz significativamente os seus custos 
operacionais, através de:  

 › Manter o óleo a níveis ideais de 
viscosidade, fornecendo lubrificação 
ideal para evitar quebras não planeadas.

 › Excelente economia do combustível.

 › Melhor resistência de película fluida 
sob tensão mecânica severa para 
proporcionar uma maior durabilidade   
do motor. 

 › Intervalo de mudança prolongado e vida 
útil do motor impulsionado por:

• Excelente proteção para sistemas  
de pós-tratamento de emissões, 
como DPF e DOC, com  aditivo      
de baixo teor de cinzas.

• Reduz os níveis ácidos que 
conduzem à corrosão, tornando 
os motores da sua frota mais 
resistentes e com uma vida útil   
mais longa. 
 
 
 

• Estabilidade térmica e de oxidação 
excecional a altas temperaturas, 
proporcionando estabilidade 
de viscosidade e impedindo a 
formação de depósitos e lamas 
para prolongar a vida útil do óleo, 
mesmo em condições severas. 

Proporciona uma incrível experiência de 
condução através de:

 › Combate eficazmente a alta 
concentração de acumulações de 
fuligem, fundamental para evitar a 
perda de potência do veículo.

 › Viscosidade a baixa temperatura 
excecional para melhorar a 
lubrificação durante o arranque. 

Vantagens

Aprovação MB 228.61API FA-4
JASO DH-2

Cummins CES 20087
Detroit Diesel DFS93K223

5W-30

EspecificaçõesClassificação SAE Aprovações Níveis de desempenho



PETRONAS Urania 

URANIA 5000 LSF 5W-30

Código 71707

O PETRONAS Urania 5000 LSF 5W-30 
melhora os seus lucros empresariais e a 
disponibilidade dos seus veículos, enquanto 
reduz significativamente os seus custos 
operacionais, através de:  

 › Manter o óleo a níveis ideais de 
viscosidade, fornecendo lubrificação 
ideal para evitar quebras não planeadas.

 › Maior economia do combustível.

 › Melhor resistência de película fluida 
sob tensão mecânica severa para 
proporcionar uma maior durabilidade 
do motor.

 › Intervalo de mudança prolongado e vida 
útil do motor impulsionado por:

• Excelente proteção para sistemas 
de pós-tratamento de emissões, 
como DPF e DOC, com  aditivo    
de baixo teor de cinzas.

• Reduz os níveis ácidos que 
conduzem à corrosão, tornando 
os motores da sua frota mais 
resistentes e com uma vida útil   
mais longa. 
 
 
 

• Estabilidade térmica e de oxidação 
excecional a altas temperaturas, 
proporcionando estabilidade 
de viscosidade e impedindo a 
formação de depósitos e lamas 
para prolongar a vida útil do óleo, 
mesmo em condições severas. 

Proporciona uma incrível experiência de 
condução através de:

 › Combate eficazmente a alta 
concentração de acumulações de 
fuligem, fundamental para evitar a 
perda de potência do veículo.

 › Viscosidade a baixa temperatura 
excecional para melhorar a 
lubrificação durante o arranque. 

Vantagens

Especificações Aprovações

Cummins CES 20086
Deutz DQC IV-10 LA
Mack EOS-4.5
Aprovação MB 228.51
CAT. DE MTU 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
Intervalos de mudança 
alargados DAF*

Sistema de serviço DAF Rápido
  necessário

5W-30

Níveis de desempenhoClassificação SAE



PETRONAS Urania 

URANIA 5000 E 5W-30

Código 71810

O PETRONAS Urania 5000 E 5W-30 
melhora os seus lucros empresariais 
e a disponibilidade dos seus veículos, 
enquanto reduz significativamente os 
seus custos operacionais, através de: 

 › Manter o óleo a níveis ideais de 
viscosidade, fornecendo lubrificação 
ideal para evitar quebras não 
planeadas.

 › Maior economia do combustível.

 › Melhor resistência de película fluida 
sob tensão mecânica severa para 
proporcionar uma maior durabilidade 
do motor.

 › Intervalo de mudança prolongado e 
vida útil do motor impulsionado por:

• Excelente proteção para sistemas 
de pós-tratamento de emissões, 
como DPF e DOC, com  aditivo de 
baixo teor de cinzas.

• Reduz os níveis ácidos que 
conduzem à corrosão, tornando 
os motores da sua frota mais 
resistentes e com uma vida útil 
mais longa.  
 
 

• Estabilidade térmica e de oxidação 
excecional a altas temperaturas, 
proporcionando estabilidade 
de viscosidade e impedindo a 
formação de depósitos e lamas 
para prolongar a vida útil do óleo, 
mesmo em condições severas.

Proporciona uma incrível experiência de 
condução através de:

 › Combate eficazmente a alta 
concentração de acumulações de 
fuligem, fundamental para evitar a 
perda de potência do veículo.

 › Viscosidade a baixa temperatura 
excecional para melhorar a 
lubrificação durante o arranque. 

Vantagens

Especificações Aprovações

Cummins CES 20081
Deutz DQC IV-10 LA
Mack EO-O Premium Plus
MAN M3677 / M3477
Aprovação MB 228.51
CAT. DE MTU 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
Intervalos  de mudança 
alargados DAF*
MAN M3575 / M3271-1

5W-30

*Sistema de serviço DAF 
rápido  necessário

Níveis de desempenhoClassificação SAE



PETRONAS Urania 

URANIA 5000 F 5W-30

Código 71501

O PETRONAS Urania 5000 F 5W-30 
melhora os seus lucros empresariais 
e a disponibilidade dos seus veículos, 
enquanto reduz significativamente os 
seus custos operacionais, através de: 

 › Manter o óleo a níveis ideais de 
viscosidade, fornecendo lubrificação 
ideal para evitar quebras não 
planeadas.

 › Economia do combustível melhorada.

 › Intervalo de mudança de óleo e vida 
do motor prolongados através de:

• Excelente controlo na acumulação de 
depósitos, proporcionando um ótimo 
desempenho do motor da frota.

• Reduz os níveis ácidos que 
conduzem à corrosão, tornando 
os motores da sua frota mais 
resistentes e com uma vida útil 
mais longa.

• Excelente proteção com elevadas 
propriedades anti desgaste para 
proteger o motor em condições 
severas.

Proporciona uma incrível experiência de 
condução através de:

 › Combate eficazmente a alta 
concentração de acumulações de 
fuligem, fundamental para evitar a 
perda de potência do veículo.

 › Viscosidade a baixa temperatura 
excecional para melhorar a 
lubrificação durante o arranque. 

Vantagens

Especificações Aprovações

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

ACEA E4, E7 Cummins CES 20076
Intervalo de mudança de 
óleo  prolongado DAF*
Iveco 18-1804 Classe TFE

5W-30

Níveis de desempenhoClassificação SAE

*Sistema de serviço DAF 
rápido  necessário



PETRONAS Urania 

URANIA 5000 LCV 5W-30

Código 71712

O PETRONAS Urania 5000 LCV 5W-30 
melhora os seus lucros empresariais e a 
disponibilidade dos seus veículos, enquanto 
reduz significativamente os seus custos 
operacionais, através de: 

 › Manter o óleo a níveis ideais de 
viscosidade, fornecendo lubrificação 
ideal para evitar quebras não planeadas.

 › Economia do combustível melhorada.

 › Intervalo de mudança de óleo e vida do 
motor prolongados através de:

• Excelente controlo na acumulação 
de depósitos, proporcionando um 
ótimo desempenho do motor da 
frota.

• Reduz os níveis ácidos que 
conduzem à corrosão, tornando 
os motores da sua frota mais 
resistentes e com uma vida útil mais 
longa. 

• Excelente proteção com elevadas 
propriedades anti desgaste para 
proteger o motor em condições 
severas.

Proporciona uma incrível experiência de 
condução através de:

 › Combate eficazmente a alta 
concentração de acumulações de 
fuligem, fundamental para evitar a 
perda de potência do veículo.

 › Viscosidade a baixa temperatura 
excecional para melhorar a 
lubrificação durante o arranque. 

Vantagens

Especificações Aprovações

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

5W-30

Níveis de desempenhoClassificação SAE



PETRONAS Urania 

URANIA 5000 LSE 10W-40

Código 71711

O PETRONAS Urania 5000 LSE 10W-40 
melhora os seus lucros empresariais e a 
disponibilidade dos seus veículos, enquanto 
reduz significativamente os seus custos 
operacionais, através de: 

 › Manter o óleo a níveis ideais de 
viscosidade, fornecendo lubrificação 
ideal para evitar quebras não planeadas.

 › Intervalo de mudança de óleo e vida do 
motor prolongados através de:

• Excelente controlo na acumulação de 
depósitos, proporcionando um ótimo 
desempenho do motor da frota.

• Reduz os níveis ácidos que 
conduzem à corrosão, tornando os 
motores da sua frota mais resistentes 
e com uma vida útil mais longa.

• Capacidade de alargamento do 
período de mudança  de óleo, 
especialmente em motores de 
baixas emissões.

• Excelente proteção para sistemas 
de pós-tratamento de emissões, 
como DPF e DOC, com formulação 
de baixo teor de cinzas.

Proporciona uma incrível experiência de 
condução através de:

 › Combate eficazmente a alta 
concentração de acumulações de 
fuligem, fundamental para evitar a 
perda de potência do veículo.

Vantagens

Especificações Aprovações

Aprovação 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 Tipo 3,1

10W-40

Níveis de desempenhoClassificação SAE



PETRONAS Urania 

URANIA 5000 LS 10W40

Código 71710

O PETRONAS Urania 5000 LS 10W-40 
melhora os seus lucros empresariais e a 
disponibilidade dos seus veículos, enquanto 
reduz significativamente os seus custos 
operacionais, através de: 

 › Manter o óleo a níveis ideais de 
viscosidade, fornecendo lubrificação 
ideal para evitar quebras não planeadas.

 › Melhor resistência de película fluida sob 
tensão mecânica severa para proporcionar 
uma maior durabilidade do motor.

 › Intervalo de mudança prolongado          
e vida útil do motor impulsionado por:

• Excelente proteção para sistemas 
de pós-tratamento de emissões, 
como DPF e DOC, com  aditivos   
de baixo teor de cinzas.

• Reduz os níveis ácidos que 
conduzem à corrosão, tornando os 
motores da sua frota mais resistentes 
e com uma vida útil mais longa.

• Estabilidade térmica e de oxidação 
excecional a altas temperaturas, 
proporcionando estabilidade 
de viscosidade e impedindo a 
formação de depósitos e lamas 
para prolongar a vida útil do óleo, 
mesmo em condições severas.

Proporciona uma incrível experiência de 
condução através de:

 › Combate eficazmente a alta 
concentração de acumulações de 
fuligem, fundamental para evitar a 
perda de potência do veículo.

 › Viscosidade a baixa temperatura 
excecional para melhorar a 
lubrificação durante o arranque.

Vantagens

Especificações Aprovações

Cummins CES 20086
Deutz DQC IV-18 LA
Mack EOS-4.5
MAN M3477
Aprovação MB 228.51
CAT. DE MTU 3,1
Renault RLD-3
Volvo VDS-4.5

API CK-4
ACEA E6, E7, E9

CAT ECF-3
Intervalos  de mudança  
de óleo alargados  DAF*
Detroit Diesel DFS93K222
Iveco 18-1804 Classe TLS E9
JASO DH-2
Baixo teor de cinzas Scania

10W-40

Níveis de desempenhoClassificação SAE

*Sistema de serviço DAF 
rápido  necessário



PETRONAS Urania 

URANIA 5000 10W-40

Código 71500

O PETRONAS Urania 5000 LS 10W-40 
melhora os seus lucros empresariais e a 
disponibilidade dos seus veículos, enquanto 
reduz significativamente os seus custos 
operacionais, através de: 

 › Manter o óleo a níveis ideais de 
viscosidade, fornecendo lubrificação 
ideal para evitar quebras não planeadas.

 › Intervalo de mudança de óleo e vida do 
motor prolongados através de:

• Excelente controlo na acumulação de 
depósitos, proporcionando um ótimo 
desempenho do motor da frota.

• Reduz os níveis ácidos que 
conduzem à corrosão, tornando os 
motores da sua frota mais resistentes 
e com uma vida útil mais longa. 

• Excelente proteção com elevadas 
propriedades anti desgaste para 
proteger o motor em condições 
severas.

• Capacidade de alargamento do 
período de mudança  de óleo, 
especialmente em motores de 
baixas emissões.

Proporciona uma incrível experiência de 
condução através de:

 › Combate eficazmente a alta 
concentração de acumulações de 
fuligem, fundamental para evitar a 
perda de potência do veículo.

 › Viscosidade a baixa temperatura 
excecional para melhorar a 
lubrificação durante o arranque.

Vantagens

Especificações Aprovações

Aprovação MB 228.5
Volvo VDS-3
MAN M3377 / M3277
Renault RLD-2
Cummins CES 20078
Mack EO-N
MTU Tipo 3

API CI-4
ACEA E4, E7

Iveco 18-1804 CLASSE T3 E410W-40

Níveis de desempenhoClassificação SAE



PETRONAS Urania 

URANIA 3000 LS 10W-30

Código 71708

O PETRONAS Urania 3000 LS 10W-30 
melhora os seus lucros empresariais e a 
disponibilidade dos seus veículos, enquanto 
reduz significativamente os seus custos 
operacionais, através de:  

 › Manter o óleo a níveis ideais de 
viscosidade, fornecendo lubrificação 
ideal para evitar quebras não planeadas.

 › Economia do combustível melhorada.

 › Melhor resistência de película fluida 
sob tensão mecânica severa para 
proporcionar uma maior durabilidade 
do motor.

 › Intervalo de mudança de óleo e vida   
do motor prolongados através de:

• Proteção perfeita para sistemas de 
pós-tratamento de emissões, como 
DPF e DOC, com  aditivos de baixo 
teor de cinzas.

• Reduz os níveis ácidos que 
conduzem à corrosão, tornando 
os motores da sua frota mais 
resistentes e com uma vida útil mais 
longa. 

• Estabilidade térmica e de oxidação 
melhorada a altas temperaturas, 
proporcionando estabilidade 
de viscosidade e impedindo a 
formação de depósitos e lamas 
para prolongar a vida útil do óleo, 
mesmo em condições severas.

Proporciona uma incrível experiência de 
condução através de:

 › Combate eficazmente a alta 
concentração de acumulações de 
fuligem, fundamental para evitar a 
perda de potência do veículo.

 › Excelente viscosidade a baixa 
temperatura para melhorar a 
lubrificação durante o arranque.

Vantagens

Especificações Aprovações

Cummins CES 20086
Deutz DQC III-10 LA
Mack EOS-4.5
Aprovação MB 228.31
CAT. DE MTU 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

10W-30

Níveis de desempenhoClassificação SAE



PETRONAS Urania 

URANIA 3000 10W-40

Código 71609

O PETRONAS Urania 3000 LS 10W-40 
melhora os seus lucros empresariais e a 
disponibilidade dos seus veículos, enquanto 
reduz significativamente os seus custos 
operacionais, através de:  

 › Manter o óleo a níveis ideais de 
viscosidade, fornecendo lubrificação 
ideal para evitar quebras não planeadas.

 › Intervalo de mudança de óleo e vida do 
motor prolongados através de:

• Excelente controlo na acumulação de 
depósitos, proporcionando um ótimo 
desempenho do motor da frota.

• Reduz os níveis ácidos que 
conduzem à corrosão, tornando os 
motores da sua frota mais resistentes 
e com uma vida útil mais longa.

• Capacidade de alargamento do 
período de mudançade óleo, 
especialmente em motores de 
baixas emissões.

Proporciona uma incrível experiência de 
condução através de:

 › Combate eficazmente a alta 
concentração de acumulações de 
fuligem, fundamental para evitar a 
perda de potência do veículo.

 › Excelente viscosidade a baixa 
temperatura para melhorar a 
lubrificação durante o arranque.

Vantagens

Especificações Aprovações

API CI-4
ACEA E7
DHD-1 Global
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 228,3
MB 229,1
MTU Tipo 2
Renault VI RLD-2
Volvo VDS-3

10W-40

Níveis de desempenhoClassificação SAE



PETRONAS Urania 

URANIA 3000 15W-40

Código 71599

O PETRONAS Urania 3000 LS 15W-40 
melhora os seus lucros empresariais e a 
disponibilidade dos seus veículos, enquanto 
reduz significativamente os seus custos 
operacionais, através de:  

 › Manter o óleo a níveis ideais de 
viscosidade, fornecendo lubrificação 
ideal para evitar quebras não planeadas.

 › Intervalo de mudança de óleo e vida do 
motor prolongados através de:

• Excelente controlo na acumulação de 
depósitos, proporcionando um ótimo 
desempenho do motor da frota. 

• Reduz os níveis ácidos que 
conduzem à corrosão, tornando os 
motores da sua frota mais resistentes 
e com uma vida útil mais longa.

• Capacidade de alargamento do 
período de mudança  de óleo, 
especialmente em motores de 
baixas emissões.

Proporciona uma incrível experiência de 
condução através de:

 › Combate eficazmente a alta 
concentração de acumulações de 
fuligem, fundamental para evitar a 
perda de potência do veículo.

 › Excelente viscosidade a baixa 
temperatura para melhorar a 
lubrificação durante o arranque.

Vantagens

Especificações Aprovações

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

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

CAT ECF-2, ECF-1a
Cummins CES 20077
Iveco 18-1804 Classe T2 E7
MAN M3275

15W-40

Níveis de desempenhoClassificação SAE



PETRONAS Urania 

URANIA 3000 LS 15W-40
O PETRONAS Urania 3000 LS 15W-40 
melhora os seus lucros empresariais e a 
disponibilidade dos seus veículos, enquanto 
reduz significativamente os seus custos 
operacionais, através de:  

 › Manter o óleo a níveis ideais de 
viscosidade, fornecendo lubrificação 
ideal para evitar quebras não planeadas.

 › Melhor resistência de película fluida 
sob tensão mecânica severa para 
proporcionar uma maior durabilidade 
do motor.

 › Intervalo de mudança de óleo e vida do 
motor prolongados através de:

• Proteção perfeita para sistemas de 
pós-tratamento de emissões, como 
DPF e DOC, com  aditivos de baixo 
teor de cinzas.

• Reduz os níveis ácidos que 
conduzem à corrosão, tornando os 
motores da sua frota mais resistentes 
e com uma vida útil mais longa.

Cummins CES 20086
Deutz DQC III-10 LA
Mack EOS-4.5
Aprovação MB 228.31
CAT. DE MTU 2,1
Renault RLD-3
Volvo VDS-4.5

API CK-4
ACEA E7, E9

CAT ECF-3
DAF
Detroit Diesel DFS93K222
FordWSS M2C171-F1
MAN M 3775

• Estabilidade térmica e de oxidação 
melhorada a altas temperaturas, 
proporcionando estabilidade 
de viscosidade e impedindo a 
formação de depósitos e lamas 
para prolongar a vida útil do óleo, 
mesmo em condições severas.

Proporciona uma incrível experiência de 
condução através de:

 › Combate eficazmente a alta 
concentração de acumulações de 
fuligem, fundamental para evitar a 
perda de potência do veículo.

 › Excelente viscosidade a baixa 
temperatura para melhorar a 
lubrificação durante o arranque. 

Vantagens

Código 71568

15W-40

Especificações Aprovações Níveis de desempenhoClassificação SAE



PETRONAS Urania 

URANIA 800 20W-50
PETRONAS Urania 

URANIA 800 15W-40

O PETRONAS Urania 800 15W-40 
protege os seus lucros empresariais 
e a disponibilidade dos seus veículos, 
enquanto reduz significativamente os 
seus custos operacionais, através de: 

 › Manter o óleo a níveis ideais de 
viscosidade, fornecendo lubrificação 
ideal para evitar quebras não 
planeadas.

Experiência de condução melhorada 
através de: 

 › Combate eficazmente a alta 
concentração de acumulações de 
fuligem, fundamental para evitar a 
perda de potência do veículo. 

O PETRONAS Urania 800 20W-50 
protege os seus lucros empresariais 
e a disponibilidade dos seus veículos, 
enquanto reduz significativamente os 
seus custos operacionais, através de: 

 › Manter o óleo a níveis ideais de 
viscosidade, fornecendo lubrificação 
ideal para evitar quebras não 
planeadas.

 › Maior vida útil do motor impulsionada por:

• Reduz os níveis ácidos que 
conduzem à corrosão, tornando 
os motores da sua frota mais 
resistentes e com uma vida útil 
mais longa. 

VantagensVantagens

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

MAN 271
MB 228,1
Volvo VDS

EspecificaçõesEspecificações AprovaçõesAprovações

Código 71509 Código 71508

Níveis de desempenhoClassificação SAE Classificação SAENíveis de desempenho



PETRONAS Urania 

URANIA 500 10W

O PETRONAS Urania 500 SAE 10W 
fornece:

 › Limpeza do pistão e minimização da 
acumulação de depósitos, protege o 
motor do desgaste.

 › Ajuda a dispersar a fuligem, reduzindo 
assim o espessamento de óleo 
induzido pela fuligem.

O PETRONAS Urania 500 SAE 30 
fornece:

 › Limpeza do pistão e minimização da 
acumulação de depósitos, protege o 
motor do desgaste.

 › Boa retenção de TBN neutralizando 
eficazmente os produtos derivados de 
ácidos a partir da combustão.

Vantagens

Especificações Aprovações

Código 71627

PETRONAS Urania 

URANIA 500 30

Vantagens

Especificações Aprovações

Código 71628

API CFAPI CF 3010W

Níveis de desempenhoClassificação SAE Classificação SAENíveis de desempenho



PETRONAS Urania 

URANIA 500 40

Vantagens

EspecificaçõesClassificação SAE Aprovações

Código 71629

API CF40

PETRONAS Urania 

URANIA 500 50

Vantagens

EspecificaçõesClassificação SAE Aprovações

Código 71630

API CF50

O PETRONAS Urania 500 SAE 40 
fornece:

 › Limpeza do pistão e minimização da 
acumulação de depósitos, protege o 
motor do desgaste.

 › Ajuda a dispersar a fuligem, reduzindo 
assim o espessamento de óleo 
induzido pela fuligem.

O PETRONAS Urania 500 SAE 50 
fornece:

 › Limpeza do pistão e minimização da 
acumulação de depósitos, protege o 
motor do desgaste.

 › Boa retenção de TBN neutralizando 
eficazmente os produtos derivados de 
ácidos a partir da combustão.

Níveis de desempenhoNíveis de desempenho



Intervalos de mudança de óleo Intervalo de mudança de óleo Urania ('000 km)

Os intervalos de mudança de óleo (ODI) são estabelecidos pelos OEM e são 
concebidos para proteger o motor após um período definido de utilização e 
exposição a uma grande variedade de condições. 

Atualmente, muitos OEM estão a lutar por 
um período alargado de mudança de óleo 
“ ODI”.  
É um importante ponto de venda 
porque intervalos mais longos podem 
proporcionar aos proprietários e 
operadores de camiões economias de 
custos e tempo graças à redução do 
tempo de paragem e menos perturbações 
comerciais - com os veículos a 
permanecerem na estrada durante mais 
tempo. 
No entanto, é importante lembrar que 
os intervalos de mudança de óleo são 
definidos por uma razão e, portanto, 
prolongá-los deve ser feito com 
segurança. 
Isto significa que a lubrificação do 
motor deve fornecer a força para se 
manter mais forte durante mais tempo, 
enquanto proporciona aos proprietários 
e operadores de camiões a confiança 
necessária para continuar a trabalhar. 

Como mostra a tabela à direita, 
a PETRONAS Urania oferece ODI 
impressionantes em toda a gama de 
produtos. O quadro refere-se a todos os 
produtos pertencentes às séries Urania 
5000, 3000, e 800 e os ODI baseiam-se 
nas aprovações e especificações OEM 
relevantes. 
Consulte as especificações  do produto  
para ODI específicos e consulte o manual 
do veículo para casos específicos.

       Óleo Urania 
       Intervalo de mudança

• O ODI básico do Urania 5000 de 
120.000 km é baseado nas aprovações 
Mercedes-Benz 228.51 e Mercedes-
Benz 228.61

• Os ODI prologados de até 180.000 
km são baseados em aprovações 
específicas de OEM e/ou requisitos de 
equipamento e software

• O ODI do Urania 3000 de 100.000 km 
refere-se à aprovação Volvo VDS-3 e 
VDS-4.5.

• O ODI do Urania 3000 de 75.000 km 
refere-se ao nível de desempenho da 
especificação Mercedes-Benz 228.3.



Resumo técnico

Produto Vantagem Testes

Urania 5000 LS-FE 
5W-30 Eficiência do combustível

Combustível interno  
Daimler

Teste de eficiência

Urania 5000 LSF 
5W-30 Proteção contra o desgaste

OM 646 LA

OM 646 LA

Urania 5000 LS 
10W-40

Proteção contra o desgaste

Mack T-12

Mack T-13

Caterpillar 1N

Caterpillar 1N

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

Proteção contra o desgaste Cummins ISB

Retenção de viscosidade Volvo T-13

Urania 3000 
15W-40 Limpeza do motor Teste MB OM 501 LA

Retenção de viscosidade

Sequência IIIF

Mack T-8E

Medida Ponto de referência Melhoria

Eficiência do combustível Óleo de Referência MB 0,5%

Saída de desgaste do came (µm) ACEA E6 75%

Desgaste do cilindro OM 646 LA (µm) MB 228 51 60%

Perda de massa do anel superior (mg) API CK-4 38%

Perda de massa do anel superior (mg) ACEA E6 44%

Consumo de óleo (g/kWh) API CK-4 74%

Depósitos (mérito) API CK-4 47%

Perda de massa do excêntrico  
deslizante (mérito)

API CK-4 56%

% de aumento de viscosidade a 40 °C API CK-4 76%

Limpeza do pistão (mérito) MB 228.3 32%

Limpeza do pistão (mérito) ACEA E7 55%

Viscosidade relativa API CI-4 68%

Viscosidade relativa ACEA E7 34%



Produto 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

Tabela de correspondência 
com os diferentes fabricantes 
de equipamentos (OEM)

Aprovado Adequado para utilização em



Localizador de especificações para a 
gama de veículos comerciais (CV)

MAN Mack MTU Renault Scania VolvoProduto 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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Aprovado Adequado para utilização em
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Tabela de seleção de produtos Tutela 
Transmission, por especificações, 
das OEMs de veículos comerciais (CV)

Nome do producto SAE API MIL JASO GM SAE Allison

Axle 700 EHD 75W-90 75W-90

Axle 300 80W-90 80W-90

Axle 300 LS 80W-90 80W-90

Axle 300 85W-140 85W-140

ATF 900 HD n.a. n.a. n.a.

ATF 700 HD n.a. n.a. n.a.

ATF 500 HD n.a. n.a. n.a.

ATF D3 n.a. n.a. n.a.

ATF D2 n.a. n.a. n.a.

ATF TASA n.a. n.a. n.a.

MTF 700 HD 75W-80 75W-80

MTF 300 80W-90 80W-90

MB MAN Scania Volvo Renault DAF Mack ZF Eaton Voith Arvin
Meritor NATO
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Aprovado Adequado para utilização em
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