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ZENQ DS 

Mô tả 

ZENQ DS là dầu động cơ đa cấp chất lượng cao sử 

dụng dầu gốc bán tổng hợp (Semi Syn Tech) và hệ 

phụ gia chống cực áp, tẩy rửa – phân tán, chống oxy 

hóa, chống tạo bọt, hạ điểm chảy. Sản phẩm phù hợp 

sử dụng trên động cơ hút khí tự nhiên hoạt động dưới 

điều kiện tải nặng với chu kỳ thay dầu được kéo dài. 

Sản phẩm vô cùng phù hợp cho một đội xe hỗn hợp 

từ nhiều hãng xe  
Ứng dụng 

Tất cả các động cơ diesel hút khí tự nhiên hoặc có turbo tăng áp trung bình – nhẹ, dầu 

cũng phù hợp dùng trên động cơ xăng hút khí tự nhiên: phương tiện vận tải, thiết bị công 

trường, máy phát…  

Thông số kỹ thuật 

 Đơn vị 15W-40 20W-50 

Tỷ trọng ở 15
o
C g/mL 0,871 0,871 

Độ nhớt ở 100oC cSt 15,1 18,0 

Độ nhớt ở 40oC cSt 104,4 143,6 

Chỉ số độ nhớt - 152 140 

TBN mgKOH/g 9,2 9,2 

Điểm chảy oC -30 -25 

Điểm chớp cháy COC oC 238 242 

Cặn cơ học (cặn pentan) % khối lượng 0,01 0,01 

Lợi ích sản phẩm 

Tiết kiệm chi phí bảo dưỡng đội xe: tỷ lệ phụ gia – phân tán được cân bằng để cung cấp 

sự kiểm soát bồ hóng, giảm tốc độ oxy hóa dầu, kiểm soát mài mòn & ăn mòn ở nhiệt độ 

cao trên tất cả động cơ diesel hút khí tự nhiên hoặc turbo tăng áp nhẹ và kiểm soát cặn ở 

nhiệt độ thấp trên động cơ xăng tải nhẹ.  

Chứng nhận & chấp nhận 

ZENQ DS đạt và vượt quá tiểu chuẩn dưới đây: 

- API CF/SF 
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