ZENQ ONE ULTRA M1 10W40
Mô tả
ZENQ ONE ULTRA M1 10W40 (Motor) là dầu động
cơ tổng hợp được thiết kế đặc biệt dùng cho động
cơ mô tô - xe máy 4 kỳ. Dầu tinh khiết có chỉ số độ

MOTORCYCLE ENGINE OIL

nhớt rất cao có khả năng chống oxy hóa, bền nhiệt
và khả năng giữ sạch động cơ tuyệt hảo. ZENQ
ONE ULTRA M1 có độ ma sát phù hợp để sử dụng
trên xe máy có ly hợp ướt.

Ứng dụng
Được khuyến cáo sử dụng trên động cơ 4 kỳ của xe số (bao gồm xe côn) với bộ ly hợp
ướt có công suất trung bình của tất cả các hãng; Chu kỳ khuyến cáo: 4,000 km và không
quá 1 năm.

Lợi ích sản phẩm
- Dầu tổng hợp tạo môi trường chống oxi hóa, chống phân hủy nhiệt tuyệt hảo
- Chỉ số độ nhớt rất cao tạo sự linh động cho dầu giúp bôi trơn tốt ngay cả khi vừa khởi
động
- Chu kỳ thay dầu dài hơn rất nhiều, giảm chi phí và thời gian kiểm tra và thay dầu
- Hệ phụ gia mạnh mẽ đạt cấp API SN (cao nhất) giúp xe máy hoạt động tốt trong điều
kiện chạy hỗn hợp (tăng tốc, chạy nhanh, kẹt xe, dừng đèn đỏ, leo dốc…)

Tiêu chuẩn kỹ thuật:
SAE 10W40; API SN; JASO MA/MA2

Thông số kỹ thuật,
Đơn vị

ZENQ ONE ULTRA S1 10W40

Tỷ trọng ở 15 C

-

0,8522

Độ nhớt ở 40oC

cSt

86,1

o

cSt

14,2

HTHS ở 150 C

cP

3,5

o

Độ nhớt ở 100 C
o

Chỉ số độ nhớt

-

171

Điểm chảy

o

C

-40

Điểm chớp cháy COC

o

C

242

mg KOH/g

7,5

Chỉ số kiềm tổng (TBN)
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