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Mô tả sản phẩm 

• Dầu nhớt động cơ Diesel (dầu) hiệu suất siêu cao được thiết kế để bôi trơn động cơ 
Euro IV & Euro V (Châu Âu 4 & Châu Âu 5) phát khí thải thấp sử dụng rộng rãi thích 
hợp cho tàu cá, xe khách, xe tải và các loại máy móc công nghiệp. 
 
 

Ứng dụng sản phẩm 
• Dùng cho tất cả các động cơ diesel bốn thì hiệu suất cao hoạt động bằng nhiên liệu 

diesel, chịu tải nặng và hoạt động trong các điều kiện khắc nghiệt bao gồm xe tải, xe 
buýt và tàu đánh cá. Nâng cao và mở rộng khung thay dầu nhớt định kỳ với chất lượng 
vượt quá tiêu chuẩn của các nhà sản xuất máy móc và xe hơi. 

• Sử dụng cho các động cơ diesel sử dụng hút khí tự nhiên, tubro tăng áp hoặc siêu nạp 
(siêu tăng áp). 

• Sử dụng thích hợp cho xe khách với động cơ xăng hoặc dầu. 
 
 

Tính năng OEM phê duyệt Khuyên dùng 
§ ACEA E7 
§ API CI-4/SL/CF 

§ MB 228.3 
§ Volvo VDS-3 
§ Renault VI RLD & RLD-2 
§ MAN M3275-1 
§ Deutz DQC III-10 
§ MACK EO-N 
§ MTU Type 2 

§ Global DHD-1 
§ Cat ECF-1/ECF-2 
§ Cummins CES 20071, -72, 

-76, -77, 20078 
§ Vượt quá tiêu chuẩn của 

DAF, IVECO và Scania 

 
 
Ưu điểm sản phẩm 

• Dầu động cơ vạn năng thích hợp cho tàu cá, xe khách, xe tải và các loại máy móc công 
nghiệp 

• Chất bôi trơn động cơ / truyền động chung cho xe buýt và thiết bị quân sự hoặc máy 
móc xây dựng 

• Giảm chi phí vận hành và thay thế 
• Dầu nhớt động cơ đa cấp SAE 15W-40 được sử dụng quanh năm 
• Cung cấp giải pháp bôi trơn hoàn hảo sau khi khởi động lạnh, do đó hạn chế hao mòn 

động cơ 
• Tiết kiệm nhiên liệu, tăng công suất động cơ và kéo dài khoảng thời gian thay dầu nhớt 
• Cung cấp giải pháp hoàn hảo chống mài mòn, gỉ và đóng cặn, bảo vệ động cơ và piston 
• Phân tán và làm sạch buồng đốt, ngăn chặn sự tắc nghẽn động cơ do muội đốt 
• Tăng mức độ tẩy rửa và phân tán để giảm ma sát và làm kín séc măng 
• Chất lượng và hiệu suất cao cho phép sử dụng rộng rãi từ tàu cá, ô tô đến xe tải 

 


