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Mô tả sản phẩm 

• Dầu động cơ hạng nặng TBN dựa trên công nghệ tổng hợp bôi trơn động cơ diesel hạng 
nặng chạy bằng nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh cao. 

 
 
Ứng dụng sản phẩm 

• Được khuyến nghị đặc biệt cho xe tải có động cơ diesel cần hiệu suất cực cao sử dụng 
nhiên liệu diesel có hàm lượng lưu huỳnh cao. 

• Khoảng thời gian xả dầu động cơ kéo dài có thể được áp dụng theo chỉ định của nhà 
sản xuất động cơ. 

• Sản phẩm cũng có thể được sử dụng trong các động cơ diesel khác sử dụng trong xe 
thương mại, thiết bị ngoài cao tốc sử dụng động cơ hút khí thông thường, tăng áp hoặc 
siêu tăng áp. 

• Có thể được sử dụng làm chất bôi trơn động cơ trong xe thương mại, xe buýt, đường 
cao tốc / máy móc xây dựng hoặc thiết bị quân sự. 

 
 
Tính năng sản phẩm 

• API CI-4, CH-4, CG-4, 
• ACEA E4, E7 
• MB 228,5 
• MAN M3277 
• Volvo VDS-3 
• Renault RLD-2 / Mack EO-N 
• MTU Loại 3 
• Deutz DQC III-10 
• JASO DH-1 / DHD-1 

 
 
Lợi ích sản phẩm 

• Bảo vệ tuyệt vời chống lại sự đánh bóng lỗ khoan 
• TBN cao để kiểm soát hoàn hảo việc trung hòa axit 
• Cung cấp độ sạch động cơ tuyệt đối 
• Ngăn chặn sự lắng đọng bùn do muội đốt 
• Bảo vệ chống mài mòn xi lanh và cam 
• Cung cấp dầu bôi trơn nhanh sau khi khởi động lạnh, do đó hạn chế hao mòn động cơ 
• Cung cấp thời gian xả dầu kéo dài và giảm chi phí bảo trì 
• Chống gỉ và ăn mòn và có đặc tính chống bọt tốt 

 


