
Sự miêu tả
Apollo C3 LL là dầu động cơ tổng hợp phù hợp để sử dụng cho 
động cơ diesel, động cơ xăng, LPG, có và không có turbo, và 
cả những động cơ được trang bị hệ thống xử lý sau (bộ lọc hạt 
diesel cho Euro IV). Dầu này được phát triển đặc biệt cho xe du 
lịch và xe tải do tập đoàn VAG sản xuất (Volkswagen, Audi, 
Seat và Skoda) và có thể phù hợp với khoảng thời gian thay 
nhớt kéo dài (lên đến 30.000 km đối với động cơ xăng và lên 
đến 50.000 km đối với động cơ diesel ). 

Dầu tổng hợp toàn phần này đảm bảo hình thành nhanh chóng 
lớp màng dầu ổn định khi khởi động nguội, vẫn ổn định ở nhiệt 
độ vận hành cao, đồng thời giảm ma sát để tiết kiệm nhiên liệu. 

Apollo C3 LL được phát triển với công nghệ phụ gia đặc biệt, 
chứa ít phốt pho, lưu huỳnh và tro sunfat, nhằm ngăn chặn hệ 
thống sau xử lý (bộ lọc hạt và chất xúc tác) bị tắc nghẽn. Bên 
cạnh đó, dầu này cung cấp độ ổn định oxy hóa và chống mài 
mòn tuyệt vời để bảo vệ tối đa trong khoảng thời gian xả dài.

Apollo C3 LL đã được phát triển để đáp ứng các thông số kỹ 
thuật của VW 504.00 và 507.00, nhưng cũng có thể được sử 
dụng trong các động cơ có quy định về thông số kỹ thuật cũ 
hơn (VW 503.00, 506.00, 506.01, 505.01, 502.00, 500.00, 
501.01 và 505.00). Dầu này không thích hợp cho động cơ 
diesel R5 và V10.

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 nguội nhanh giúp ít mài mòn hơn 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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Thông số kỹ thuật
• ACEA C3

• VW 504.00/507.00

• BMW LL-04

• MB 229.51

• Porsche C30
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Đặc tính kỹ thuật

SAE 5W-30  

CodeCode LUB003002LUB003002

Density 15 °CTỉ trọng ở 15 °C kg/m3kg/m3 847847

Viscosity 40 °CĐộ nhớt ở 40 °C StSt 7171

Viscosity 100 °CĐộ nhớt ở 100 °C cStcSt 11.711.7

Viscosity CCS -30°CĐộ nhớt ở CCS -30°C cPcP <6600<6600

Viscosity IndexChỉ số độ nhớt 158158

PĐiểm đổ °C°C -42-42

Flash point C.O.C.Điểm chớp cháy C.O.C. °C°C 210210

TBNTBN mg KOH/gmg KOH/g 6.66.6

Sulphated AshSulphated Ash %wt%wt 0.70.7

Operating temperatureNhiệt độ hoạt động °C°C -30/150-30/150
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PERFORMANCE LEVELS

ACEA C3

VW 504.00/507.00

MB 229.51

Long Life Performance 
Lower Fuel Consumption
Optimal Engine Protection

APOLLO C3 LL
SAE 5W-30

FULL SYNTHETIC LONG LIFE ENGINE OIL


