
Përshkrimi

Ky lubrifikant për motorë të avancuar të performancës sintetike, vaji 
motori për auto veturat me shkarkime ultra të ulëta, i projektuar 
posaçërisht duke përdorur kërkesat më bashkëkohore të kimisë SAPS 
(Sulphated Ash, Phosphorous & Sulphur). Ajo është zhvilluar ekskluzivisht 
për jetëgjatësi të zgjatur kohore dhe për të ruajtur efikasitetin në 
pajisjet e pas trajtimit të përdorura në auto veturat të gjeneratës së 
fundit të mundësuar nga motorët benzinë dhe naftë. Ai siguron fuqi 
të jashtëzakonshme pastrimi dhe mbrojtje nga veshja që çon në 
performancë të lartë të përgjithshme. Minimizon depozitimin në motor, 
turbo dhe ndihmon në ruajtjen e ekonomisë së karburantit. Ai tejkalon 
kërkesat e performancës së specifikimeve më të fundit të emetimeve 
të ulëta të vajit nga prodhuesit kryesorë të makinave.

Përfitimet

• Konsumi i ulët i karburantit

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

• Veti të shpejtë në fillimin e ftohtë që rezultojnë në konsum 
më të ulët për shkak të një shtrese lubrifikantësh të 
qëndrueshëm

• Sipërfaqe të mëdha shpërndarse dhe detergjente, që 
garanton një operacion të pastër

• Shtres shumë e mirë lubrifikimi në temperatura shumë të 
larta pune

• Anti-veshje, anti-gryerje dhe anti-shkumë shumë të mirë

APOLLO C2 C3
VAJ MOTORI PLOTESISHT SINTETIK 
(JETEGJATE)

TE DHENAT TEKNIKE

Përshkrimi i Produktit

SAE 5W/30 

Kodi LUB003020

Graviteti specifik @ 20 °C Kg/L 0.854

Viskoziteti kinematik 40 °C cSt 72.0

Viskoziteti kinematik 100 °C cSt 11.8

Viskoziteti CCS -30°C cP <6600

Indeksi i viskozitetit 165

Pika e ngrirjes °C -36

Pika e nxehtësisë C.O.C. °C 215

TBN mg KOH/g 7.5

Hiri i sulfurit %wt 0.78

Temperatura e punës °C -35/150
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Niveli i Performancës 5W/30

• API SN 

•  ACEA C2/C3-12

•  MB 229.52 

•  Dexos 2
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