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ZENQ DXs 

Mô tả 

ZENQ DXs là dầu động cơ diesel cao cấp, cung 

cấp sự bảo vệ động cơ diesel hoàn hảo cho 

phương tiện, thiết bị vận tải, thiết bị nhà máy, thiết 

bị công trường, máy phát… ở điều kiện cực kỳ khắc 

nghiệt. Sản phẩm được phát triển từ công thức dầu 

bán tổng hợp (Semi Syn Tech) cùng hệ phụ gia 

tiên tiến, chống mài mòn, tiết kiệm nhiên liệu, kéo 

dài chu kỳ thay dầu và tăng tuổi thọ động cơ  
Ứng dụng 

ZENQ DXs được khuyến cáo sử dụng trên nhiều ứng dụng công suất lớn như: vận tải, 

khai khoáng, xây dựng, nông nghiệp…động cơ: Cummins, Hyundai, Volvo, Caterpillar, 

Yanmar, Mitsubishi… Sản phẩm thích hợp với xe thương mại và xe du lịch hiện đại yêu 

cầu kiểm soát khí thải EURO IV & V với động cơ kiểu VGT, DI, CRDi…và turbo tăng áp. 

Thông số kỹ thuật 

 Đơn vị 15W-40 20W-50 

Tỷ trọng ở 15oC g/mL 0,870 0,871 

Độ nhớt ở 100oC cSt 15,2 18,1 

Độ nhớt ở 40oC cSt 106,1 142,9 

Chỉ số độ nhớt - 151 141 

TBN mgKOH/g 10,8 10,8 

Điểm chảy oC -35 -31 

Điểm chớp cháy COC oC 240 241 

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

Lợi ích sản phẩm 

- Bền nhiệt, chống oxy hóa tuyệt hảo, hiệu suất cao ở tải trọng nặng 

- Giữ sạch động cơ tuyệt vời, động cơ đã bị đóng cặn được làm sạch theo thời gian 

- Bảo vệ hệ thống xả tiêu chuẩn EURO IV & V, tiết kiệm nhiên liệu 

- Đặc biệt được khuyến nghị cho xe diesel có hệ thống CRDi, EGR, SCR, DOC, DPF. 

Chứng nhận & chấp nhận 

ZENQ DXs đạt và vượt tiêu chuẩn: API CI-4/SL; ACEA E5/E7; MB Approval 228.3; 

Cummins 20076/20077/20078; Volvo VDS-3; Caterpillar ECF-2… 
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