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ZENQ CCX 10W 

Mô tả 

ZENQ CCX 10W được Sungbo phát triển cho các 

ứng dụng tại công trường, nhà máy (off-road), xe 

bus… đây là những nơi có ma sát tĩnh cao. ZENQ 

CCX 10W là dầu đa chức năng: dầu truyền động, trợ 

lực tay lái của nhiều thiết bị cơ giới. Sản phẩm phù 

hợp sử dụng trên các thiết bị của Caterpillar và 

Komatsu thoả mãn các yêu cầu của Caterpillar TO-

4, Allison C4, Komatsu Micro Clutch và ZF.  

Ứng dụng                   

ZENQ CCX 10W được sử dụng trong hộp số tự động, trợ lực tay lái, hệ thống phanh ướt, 

hệ thống thủy lực yêu cầu dầu thủy lực chống mài mòn ISO VG 32 của các thiết bị cơ giới 

như: xe nâng, máy ủi, máy nghiền, máy đào, xe xúc lật, thiết bị khoan, đóng cọc, cẩu, xe 

buýt… từ các hãng như Komatsu, Caterpillar, Kobelco, Hitachi, Kubota, Hyundai… 

Thông số kỹ thuật 

 Đơn vị ZENQ CCX 10W 

Cấp chất lượng SAE - 10W 

Tỷ trọng ở 15oC g/mL 0,880 

Độ nhớt ở 100oC cSt 6,1 

Độ nhớt ở 40oC cSt 35,7 

Chỉ số độ nhớt - 117 

Điểm chảy 
o
C -36 

Điểm chớp cháy COC oC 201 

Ăn mòn tấm đồng ở 100oC/3h Class 1a 

Lợi ích sản phẩm 

ZENQ CCX 10W có khả năng chống mài mòn, chịu tải cao cấp giúp kéo dài thuổi thọ thiết 

bị. Sản phẩm giảm thiểu ma sát giúp thiết bị duy trì hiệu suất, hoạt động trơn tru, chính xác 

và đáng tin cậy. ZENQ CCX 10W có khả năng chống ăn mòn kim loại màu nổi bật giúp kéo 

dài tuổi thọ các linh kiện, giảm chi phí thay thế, bảo dưỡng 

Chứng nhận & chấp nhận 

ZENQ CCX 10W đạt các chứng nhận Caterpillar TO-4; Komatsu Micro Clutch; Allison C4; 

ZF TE-ML-03C. 
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