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ENDUROX FLD
dầu động cơ xe tải bán tổng hợp 
và tổng hợp toàn phần 

Sự miêu tả
Endurox FLD là dầu động cơ diesel hiệu suất cao được phát 
triển đặc biệt để sử dụng cho các động cơ hiện đại, sản lượng 
cao, phát thải thấp, đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải Euro IV, 
V, VI & US 2007. Endruox FLD gồm: một sản phẩm dầu bán 
tổng hợp: SAE 15W-40 và hai sản phẩm dầu tổng hợp toàn 
phần: SAE 10W-30 và SAE 10W-40. Endurox FLD không chỉ 
đáp ứng các nhu cầu riêng biệt của các động cơ mới này và 
nâng cao tuổi thọ của các thiết bị xử lý khí thải, mà còn cung 
cấp khả năng bảo vệ nâng cao cho các động cơ cũ hơn, sản 
phẩm được pha chế với công nghệ phụ gia hiện đại và dầu 
gốc đã qua xử lý hydro nghiêm ngặt để cung cấp hiệu suất 
vượt trội và bảo vệ tổng thể. Endurox FLD vượt qua các yêu 
cầu về hiệu suất của thông số kỹ thuật API CK-4 và được phê 
duyệt bởi các OEM toàn cầu lớn như Volvo, Mack, Cummins, 
v.v.

Endurox FLD có tính ổn định nhiệt và oxy hóa vượt trội giúp 
giảm sự tích tụ bùn ở nhiệt độ thấp, cặn ở nhiệt độ cao và sự 
đặc lại của dầu. Khả năng xử lý muội than tuyệt vời giúp giảm 
thiểu sự gia tăng độ nhớt liên quan đến muội than và kéo dài 
tuổi thọ động cơ / dầu. Khả năng chống mài mòn và ăn mòn 
vượt trội kéo dài tuổi thọ của các bộ phận động cơ và độ ổn 
định cắt vượt trội duy trì độ nhớt trong vận hành nhiệt độ cao 
khắc nghiệt và dẫn đến cải thiện khả năng bảo vệ chống mài 
mòn. Khả năng lưu giữ TBN vượt trội chống lại tác hại của khí 
thải ăn mòn và kéo dài tuổi thọ dầu và hàm lượng tro thấp làm 
giảm sự tích tụ hạt trong Bộ lọc hạt Diesel (DPF) và nâng cao 
tuổi thọ của nó.

Những lợi ích
Endurox FLD được áp dụng cho các động cơ phát thải thấp 
hiệu suất cao mới nhất bao gồm các động cơ được trang bị 
Bộ lọc hạt Diesel DPFs và Tuần hoàn khí thải (EGR) và đáp 
ứng các tiêu chuẩn khí thải Euro IV, V, VI & US 2007. Cũng 
áp dụng cho các phương tiện trên đường cao tốc và thiết bị 
ngoài đường cao tốc hoạt động trong điều kiện tốc độ thấp / 
tải nặng khắc nghiệt sử dụng nhiên liệu lưu huỳnh cực thấp 
(15 ppm) và cho động cơ xăng hiệu suất cao và các hoạt 
động của đội xe hỗn hợp yêu cầu dầu đáp ứng cấp hiệu suất 
API CK-4.

Thông số kỹ thuật
• API CK-4

• API SN (15W-40, 10W-40)

• ACEA E7/E9

• Volvo VDS 4.5

• MACK EOS 4.5

• MB 228.31

• DFS 93K222

• Ford M2C171-F1

• CAT ECF-3

• DQC III-10-LA

• MAN M3575

• Renault RLD-3

• MTU Cat 2.1

• Cummins CES 20086
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SAESAE 10W-4010W-40
FULL SYNTHETICFULL SYNTHETIC

10W-3010W-30
FULL SYNTHETICFULL SYNTHETIC

15W-4015W-40
SEMI SYNTHETICSEMI SYNTHETIC

Mã sản phẩm LUB003030LUB003030 LUB002039LUB002039 LUB002043

Density 15 °CTỉ trọng ở 15 °C kg/m3kg/m3 867867 866866 873873

Viscosity 40 °CĐộ nhớt ở 40 °C cStcSt 9191 78.878.8 113113

Viscosity 100 °CĐộ nhớt ở 100 °C cStcSt 14.114.1 11.611.6 14.914.9

Viscosity CCS -20 °CĐộ nhớt ở CCS -20 °C cPcP <7000<7000

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

Chỉ số độ nhớt 125125 140140 135135

Điểm đông đặc °C°C -36-36 -39-39 -39-39

Flash point C.O.C.Điểm chớp cháy C.O.C. °C°C 200200 200200 200200

TBNTBN mg KOH/gmg KOH/g 8.08.0 8.98.9 8.08.0

Nhiệt độ hoạt động °C°C -30/+150-30/+150 -35/+150-35/+150 -25/+150-25/+150
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