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Thông số kỹ thuật
• ACEA C1

• FORD WSS-M2C934-B

• STJLR 03.5005

• JASO DH-1

Đặc tính kỹ thuật

SAE 5W-30

CodeCode LUB003016LUB003016

Density 20 °CTỉ trọng ở 20 °C kg/m3kg/m3 840840

Viscosity 40 °CĐộ nhớt ở 40 °C cStcSt 53.553.5

Viscosity 100 °CĐộ nhớt ở 100 °C cStcSt 9.89.8

Độ nhớt ở CCS -30 °C°C cPcP <6600

Chỉ số độ nhớt 172

Điểm đổ °C°C -39

Điểm chớp cháy C.O.C °C°C 230

TBN mg (KOH/g)mg (KOH/g) 6.0

Sulphated Ash %wt%wt 0.5

Nhiệt độ hoạt động °C°C -35/150

APOLLO C1
FULL SYNTHETIC LONG LIFE ENGINE OIL

Sự miêu tả
Apollo C1 là chất bôi trơn tiên tiến nhất dựa trên công nghệ 
Low SAPS. Nó là một loại dầu nhớt tổng hợp đầy đủ thích hợp 
cho động cơ xăng và diesel trên xe ô tô chở khách và xe 
thương mại hạng nặng có quy định về loại dầu động cơ tiết 
kiệm nhiên liệu.

Dầu động cơ này được sử dụng một chất phụ gia hiện đại để 
cung cấp khả năng che chắn vượt trội chống mài mòn và cặn 
bẩn. Tính ổn định oxy hóa nhiệt đặc biệt của nó làm chậm quá 
trình thoái hóa dầu, tạo điều kiện kéo dài khoảng thời gian xả 
dầu. Nó chứa hàm lượng tro sunfat, phốt pho, lưu huỳnh 
(SAPS) thấp để bảo vệ các thiết bị sau xử lý, chẳng hạn như 
bộ lọc hạt Diesel (DPF) và chất xúc tác ba chiều (TWC), hiện 
diện trên ô tô Euro IV và các mẫu xe mới hơn. Tính ổn định 
oxy hóa nhiệt đặc biệt của nó làm chậm quá trình thoái hóa 
dầu Apollo C1 thể hiện đặc tính tiết kiệm nhiên liệu hơn nhờ 
HTHS thấp hơn 2,9 cP và phù hợp để sử dụng cho bất kỳ Ford 
nào yêu cầu thông số kỹ thuật M2C-934A hoặc M2C-934B, 
nhưng cũng như Mazda hoặc OEM khác yêu cầu loại dầu 
ACEA C1.

Thận trọng: Dầu này có thể không phù hợp để sử dụng cho 
động cơ yêu cầu cấp độ nhớt cao hơn hoặc ở các nước có 
hàm lượng Lưu huỳnh cao (> 50ppm) trong nhiên liệu.

Những lợi ích

• Tiêu thụ nhiên liệu thấp hơn

• Chỉ số độ nhớt rất cao và khả năng chống
cắt cao

• Đặc tính khởi động lạnh nhanh, ít hao mòn do có
màng bôi trơn ổn định

• Đặc tính phân tán và chất tẩy rửa tuyệt
vời, đảm bảo hoạt động sạch sẽ

• Màng bôi trơn rất tốt ở nhiệt độ làm việc rất cao
• Đặc tính chống mài mòn, chống ăn mòn và chống

tạo bọt rất tốt
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SPECIFICATIONS

ACEA C1-12

Ford WSS-M2C934B

Long Life Performance
Lower fuel consumption
Optimal Engine Protection

APOLLO C1 
SAE 5W-30

FULL SYNTHETIC LONG LIFE ENGINE OIL


