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• API SN/CF

• ACEA A3/B4

• VW 502.00/505.00

• MB 229.3 (SAE 10W-40)

• MB 229.5 (SAE 0W-40, 5W-40)

• Porsche A40 (SAE 0W-40, 5W-40)

• RN 0700/0710 (SAE 0W-40, 5W-40)

• GM-LL-B-025 (SAE 5W-40)

• BMW LL-01 (SAE 0W-40, 5W-40)

• PSA B712296/2293 (SAE 5W-40)
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SPECIFICATIONS

API SN/CF

ACEA A3/B4

MB 229.5

POSIDON XR
SAE 0W-40

FULL SYNTHETIC ENGINE OIL
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SPECIFICATIONS

API SN/CF

ACEA A3/B4

MB 229.5

POSIDON XR
SAE 5W-40

FULL SYNTHETIC ENGINE OIL
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SPECIFICATIONS

API SN/CF

ACEA A3/B4

MB 229.3

POSIDON XR
SAE 10W-40

SEMI SYNTHETIC ENGINE OIL

POSIDON XR
SEMI - AND FULL SYNTHETIC ENGINE OILS

Sự miêu tả
Dầu động cơ xe du lịch hiệu suất cao được pha chế từ gốc 
tổng hợp chất lượng tốt nhất và công nghệ phụ gia hiện đại. 
Posidon XR của chúng tôi bao gồm bán tổng hợp: SAE 
10W-40 và tổng hợp toàn phần: SAE 0W-40 và 5W-40. 
Posidon XR đã được phát triển đặc biệt cho tất cả các động cơ 
xăng và diesel tăng áp, công suất lớn hiện đại của xe du lịch, 
xe SUV, xe tải nhẹ và xe tải. Posidon XR được thiết kế để 
mang lại tuổi thọ lâu dài và giảm thiểu cặn bẩn trong động cơ 
và bộ tăng áp để đảm bảo công suất và mô-men xoắn định 
mức của động cơ. Dầu Posidon XR được thiết kế để vượt qua 
các thông số kỹ thuật mới nhất của ngành và các yêu cầu cung 
cấp dịch vụ chính của nhà sản xuất ô tô.

Được khuyến nghị cho tất cả các loại xe hiện đại bao gồm 
động cơ hiệu suất cao, tăng áp, đa van, phun xăng trực tiếp và 
động cơ diesel của xe du lịch. Posidon XR vượt quá yêu cầu 
của hầu hết các loại xe du lịch hiện đại của Châu Âu, Bắc Mỹ 
và Nhật Bản, bao gồm cả xe đua chạy bằng xăng.

Những lợi ích
Posidon XR có tính ổn định oxy hóa nhiệt vượt trội giúp giảm 
cặn bẩn và cặn bùn tích tụ, đồng thời giúp kéo dài tuổi thọ của 
dầu và động cơ. Posidon XR đã cải thiện khả năng tiết kiệm 
nhiên liệu và kéo dài khoảng thời gian thay nhớt, giúp giảm chi

Đặc Tính Kỹ Thuật

SAESAE
0W-400W-40

FULL SYNTHETICFULL SYNTHETIC

5W-405W-40
FULL SYNTHETICFULL SYNTHETIC

10W-4010W-40
SEMI SYNTHETICSEMI SYNTHETIC

CodeCode LUB002087 LUB002085LUB002085 LUB002088LUB002088

Density 20 °CTỷ trọng  20 °C kg/m3kg/m3 858 860860 872872

Viscosity 40 °CĐộ nhớt ở 40 °C cStcSt 73.5 78.478.4 98.598.5

Viscosity 100 °CĐộ nhớt ở 100 °C cStcSt 13.1 13.613.6 14.014.0

Viscosity CCS -25 °CĐộ nhớt ở CCS -25 °C cPcP <7000<7000

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

Độ nhớt ở CCS -35 °C°C cPcP <6200

Chỉ số độ nhớt 182 179 148

Điểm nhỏ giọt °C°C -45 -39 -36

Điểm chớp cháy C.O.C °C°C 220 230 215

TBN Mg (KOH/g)Mg (KOH/g) 10 11.4 10

Nhiệt độ hoạt động °C°C -40/150 -35/150 -30/150

phí. Tính lưu động ở nhiệt độ thấp tuyệt vời hỗ trợ khởi động 
lạnh nhanh và bảo vệ chống mài mòn khi khởi động. Hiệu suất 
bền bỉ vượt trội đảm bảo bôi trơn đáng tin cậy ngay cả ở nhiệt 
độ vận hành và tải cao hơn, đồng thời công nghệ Chống mài 
mòn vượt trội mang lại khả năng chống mài mòn tuyệt vời 
trong mọi điều kiện, hoạt chất làm sạch đảm bảo động cơ sạch 
sẽ tối đa.

Thông số kỹ thuật


