
Означување:  ЕУРОСУПЕР БС 100

Трговско име: ULTRA 100 S

Квалитет: Го задоволува квалитетот пропишан во најновиот Правилник за квалитет на 
течните горива и МКС ЕН 228 стандардот за квалитет на безоловните бензини.

Примена: ULTRA 100S е високооктанско гориво наменето за сопствениците на современи, 
високоперформансни и ефикасни автомобили и мотори, што бараат зголемена 
моќност и максимални перформанси на своите возила. Специјалните, 
мултифункционални адитиви го гарантираат предвидениот квалитет на ULTRA 
100S горивото. Специјалниот пакет од адитиви кој се додава на ова гориво ја 
намалува потрошувачката на горивото, ги подобрува возните карактеристики 
на автомобилите, ја зголемува моќноста и трајноста на моторот, врши 
подмачкување на системот за довод и согорување на горивото, го подобрува 
согорувањето на горивото, со што ја намалува емисијата на штетни гасови во 
атмосферата.

Отпрема: Автоцистерни и вагонски цистерни.

ЛЕТЕН период се смета од 15 април до 15 октомври

ПРЕОДЕН период се смета од 16 октомври до 14 ноември

ЗИМСКИ период се смета од 15 ноември до 15 март

ПРЕОДЕН период се смета од 16 март до 14 април

ВИСОКООКТАНСКИ БЕЗОЛОВЕН МОТОРЕН БЕНЗИН – 
ULTRA 100S (ЕУРОСУПЕР БС 100)

Технички податоци за производот

Својство Единица
ULTRA 100 Race Pro
ЕУРОСУПЕР БС 100

Истражувачки октански број, RON min. 100,0 

Моторен октански број, MON min. 90,0 

Содржина на олово mg/L max. 5,0 

Густина на 15 ºC   kg/m3
min.
max.

720,0
775,0 

Содржина на вкупен сулфур mg/kg max 10,0 

Оксидациска стабилност минути min. 360 

Содржина на постојни смоли mg/100 mL max. 5 

Корозивност на бакар (3h на 50ºC) оценка Класа 1 



Својство Единица
ULTRA 100 Race Pro
ЕУРОСУПЕР БС 100

Изглед
Бистар, проѕирен, 

без вода и механички 
нечистотии 

Содржина на јагленоводороди:   
Олефини
Аромати 

% v/v max.
max.

18,0 
35,0 

Содржина на бензен % v/v max. 1,00 

Дестилација
Процент на издестилирано до 70 ºC

% v/v
Летен период min. 20,0

max. 48,0

Зимски период min. 22,0

max. 50,0

Процент на издестилирано до 100 ºC

% v/v

Летен период min. 46,0

max. 71,0

Зимски период min. 46,0

max. 71,0

Процент на издестилирано до 150 ºC %v/v min. 75,0

Крајна точка на дестилацијата (FBP) °C max. 210

Остаток %v/v max. 2,0

Притисок на парeите

kPa

Летен период min. 45,0

max. 60,0

Зимски период min. 50,0

max. 80,0

Индекс на испарување (VLI) зимски период max. С1 / 1050

Вкупна содржина на кислород %m/m max. 2,7 

Содржина на оксигенати

% v/v

Метанол max. 3,0

Етанол max. 5,0

Изопропил алкохол max. 10,0

Изобутил алкохол max. 10,0

Терцбутил алкохол max. 7,0

Етри (со 5 или повеќе С атоми) max. 15,0

Други оксигенати max. 10,0


