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ZENQ HD5 

Mô tả 

ZENQ HD5 là dầu bánh răng ô tô cao cấp được phát 

triển từ dầu gốc công nghệ tổng hợp cao cấp và hệ 

phụ gia chống cực áp (EP), chống mài mòn, ăn mòn. 

ZENQ HD5 cung cấp bảo vệ cầu xe và hộp số sàn 

tải trọng nặng ở điều kiện cực áp, sốc liên tục. Sản 

phẩm cung cấp sự tin cậy xuyên suốt bởi sự bền 

nhiệt và ổn định oxy hóa ở nhiệt độ màng dầu cao 

 
Ứng dụng 

ZENQ HD5 được khuyến cáo sử dụng trong hệ thống truyền động như hộp số sàn, cầu xe 

tải trọng nặng của xe du lịch, xe tải, xe bus, xe VANs…, các ứng dụng công trường như 

xây dựng, khai khoáng, nông nghiệp…, các ứng dụng công nghiệp khác như bánh răng 

Hypoid hoạt động dưới điều kiện tốc độ cao/sốc nặng, tốc độ cao/momen xoắn thấp hoặc 

tốc độ thấp/momen xoắn cao yêu cầu dầu có cấp chất lượng API GL-5. 

Thông số kỹ thuật 

 Đơn vị 80W-90 85W-140 

Tỷ trọng ở 15oC g/mL 0,881 0,899 

Độ nhớt ở 100oC cSt 14,5 26,5 

Độ nhớt ở 40oC cSt 127 327,8 

Chỉ số độ nhớt - 115 107 

Thử tải FZG A/8.3/90 Cấp 12+ 12+ 

Điểm chảy oC -32 -27 

Điểm chớp cháy COC oC 235 236 

Lợi ích sản phẩm 

- Sử dụng tốt trên tất cả hệ thống truyền động chịu cực áp 

- Bền nhiệt, chống oxy hóa rất tốt 

- Giữ sạch hệ thống, chống lại hiện trượng xây xướt, tróc rổ bề mặt bánh răng 

- Kéo dài thời gian bảo dưỡng, đại tu hệ thống 

Chứng nhận & chấp nhận 

ZENQ HD5 đạt và vượt tiêu chuẩn: API GL-5; U.S. Military MIL-L-2105D 
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