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Đặc tính kỹ thuật

SAE 20W/50

Code LUB002090

Tỉ trọng ở 15 °C kg/m3 885

Độ nhớt ở 40 °C cSt 173

Độ nhớt ở 100 °C cSt 19.0

Chỉ số độ nhớt 120

Độ nhớt CCS -15 °C cP <9500

Điểm đông đặc °C -27

Điểm chớp cháy C.O.C. °C 201

TBN mg (KOH/g) 5.2

Nhiệt độ hoạt động °C -15/150

MOTRAX 4T
4-STROKE ENGINE OIL

Sự miêu tả                        
Motrax 4T là loại dầu 4 thì dành cho xe máy có ly hợp khô 
hoặc ướt. Gói phụ gia cân bằng và dầu gốc được lựa chọn cẩn 
thận đảm bảo hiệu suất tuyệt vời trong mọi điều kiện.

Motrax 4T có đặc tính tẩy rửa / phân tán tuyệt vời cũng như 
khả năng chống lão hóa hoàn hảo. Motrax 4T bảo vệ hoàn hảo 
bánh răng và bộ ly hợp ướt. Do tính bay hơi thấp nên lượng 
tiêu thụ dầu sẽ giảm đáng kể. Các van không bị ảnh hưởng 
bởi dầu này. Sản phẩm ngăn ngừa hiệu quả các vấn đề trơn 
trượt trong ly hợp ướt.

Những lợi ích
• Ổn định oxy hóa nhiệt tốt để kiểm soát sự đặc lại của dầu 

trong suốt thời gian sử dụng của dầu và ngăn ngừa cặn 
bẩn có hại.

• Đặc tính ma sát được điều chỉnh để loại bỏ hiện tượng 
trượt ly hợp và cải thiện khả năng lái.

• Khả năng tẩy rửa và phân tán vượt trội để giữ cho động 
cơ sạch sẽ và giảm chi phí bảo trì.

• Đặc tính chống mài mòn tuyệt vời để bảo vệ các bộ phận 
quan trọng của động cơ và bánh răng.

SPECIFICATIONS
API SL/CF

JASO MA

4-Stroke Motorcycles 
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4-STROKE ENGINE OIL

MOTRAX 4T

SAE 10W/40
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Thông số kỹ thuật
• API SL/CF 

• JASO MA


