
Përshkrimi

Apollo C1 është lubrifikuesi më i avancuar i bazuar në teknologjinë 
SAPS të ulët. Është formuluar me vajra sintetike bazë për motorët 
benzinë dhe naftë të auto-veturave dhe automjeteve të lehta, ku 
përshkruhet një vaj motori ACEA C1 ekonomik për karburantin.

Ky vaj motorik përdor një aditiv shtesë për të siguruar një mbrojtje të 
jashtëzakonshme ndaj konsumit dhe depozitave. Stabiliteti i 
jashtëzakonshëm termo-oksidativ i tij ngadalëson degradimin e vajit, 
duke zgjatur intervalet kohore të ndrimit të vajit. Ai përmban një nivel 
të ulët të Hirit të Sulfatit, Fosforit, Sulfurit (SAPS) për të mbrojtur 
pajisjet e pas trajtimit, të tilla si filtri i grimcave me naftë (DPF) dhe 
katalizatorët me tre mënyra (TWC). Stabiliteti i jashtëzakonshëm i 
saj termo-oksidues ngadalëson degradimin e vajit. Apollo C1 shfaq 
vetitë shtesë të ekonomisë së karburantit të HTHS-së së saj më të 
ulët se 2.9 cP dhe është i përshtatshëm për përdorim në çdo Ford 
që kërkon specifikimet M2C-934A ose M2C-934B, por gjithashtu 
Mazda ose OEM të tjera që kërkon llojin e vajit ACEA C1.

Kujdes: Ky vaj mund të jetë i papërshtatshëm për përdorim në 
motorë që kërkojnë nivele më të larta viskoziteti ose në vënde me 
nivel të lartë sulfuri (> 50 ppm) në karburant.

APOLLO C1
VAJ MOTORI PLOTESISHT SINTETIK 
PER INTERVAL TE ZGJATUR 
KOHORE

Niveli i Performancës

• ACEA C1

• FORD WSS-M2C934-B

• STJLR 03.5005

• JASO DH-1

Përshkrimi i Produktit

SAE 5W/30

Kodi LUB003016

Dendësia 20 °C kg/m3 840

Viskoziteti 40 °C cSt 53.5

Viskoziteti 100 °C cSt 9.8

Viskoziteti CCS -30 °C cP <6600

Indeksi i viskozitetit 172

Pika e ngrirjes °C -39

Pika e vlimit C.O.C °C 230

TBN mg (KOH/g) 6.0

Hiri i sulfurit %wt 0.5

Temperatura e punës °C -35/150

Përfitimet

• Konsumi i ulët i karburantit

• Indeks shumë i lartë i viskozitetit dhe një rezistencë e lartë 
ndaj shpërndarjes

• Ndezje në fillim të ftohtë që rezultojnë në konsum më të 
vogël për shkak të një shtrese lubrifikantësh të qëndrueshëm

• Aftesi të mëdha shpërndarse dhe detergjente, që garanton 
një punim të pastër.

• Shtresa shumë të mirë lubrifikimi në temperatura shumë të 
larta pune.

• Aftësi shumë të mira anti-veshje, anti-korosion dhe an-
ti-shkumë.
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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
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