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ZENQ ONE S1 & S2 

Mô tả    

ZENQ ONE S1 & S2 là dầu động cơ cao cấp 

với thông số kỹ thuật cao nhất sản xuất từ dầu 

gốc AN (nhóm V) và PAO (nhó IV). Dầu bảo 

vệ động cơ hoàn hảo ngay từ lúc khởi động. 

Hơn nữa, với độ bền màng dầu cực mạnh mẽ 

và độ bay hơi thấp giúp ZENQ ONE S1 & S2 

luôn duy trì hiệu suất làm việc tuyệt vời trong 

điều kiện lái xe tốc độ cao (RPM cao), nhiệt độ 

động cơ lên cao. Dầu luôn duy trì động cơ ở 

trạng thái sạch sẽ ở mọi nhiệt độ. 

Đây là dầu động cơ tổng hợp với hiệu năng 

làm việc tuyệt vời phù hợp với xe thể thao 

trong các điều kiện lái khắc nghiệt.  
Lợi ích nổi bật 

ZENQ ONE S1 & S2 được pha chế để mang đến sự tin cậy cao hơn hẳn so với sản phẩm 

dầu khoáng hoặc dầu bán tổng hợp:Hiệu suất bảo vệ động cơ, turbo tốt nhất nhờ khả 

năng chống mài mòn tuyệt vời của SOMC (gốc Moblypdenum) và nhờ phụ gia biến tính 

ma sát phát huy hết sức mạnh; Chu kỳ thay dầu kéo dài nhờ sức mạnh dầu tổng hợp và 

sự ít tiêu hao dầu; Hiệu quả giữ sạch động cơ, turbo tối đa. 

Chứng nhận & chấp nhận 

ZENQ ONE S1 & S2: API SM/CF; ACEA A3/B3-08, A3/B4-08 

Thông số kỹ thuật 

 Đơn vị S1 10W-40 S2 10W-50 

Tỷ trọng ở 15oC g/mL 0,851 0,841 

Độ nhớt ở 100oC cSt 14,8 17,4 

Độ nhớt ở 40oC cSt 90,8 110,5 

Chỉ số độ nhớt - 171 173 

Điểm chảy oC -37 -36 

Điểm chớp cháy COC oC 238 249 
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