
Përshkrimi
Apollo C2 është një vaj i avancuar i performancës sintetike, 
ultra i ulët në shkarkimet e gazrave te auto veturat i projektuar 
posaçërisht sipas kimisë moderne SAPS (Sulphated Ash, 
Phosphorous & Sulphur). Ky vaj është zhvilluar ekskluzivisht 
për të zgjatur jetën dhe për të ruajtur efikasitetin te auto veturat 
e 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 e mbetjeve në motor dhe turbo dhe 
ndihmon në ruajtjen e ekonomisë së karburantit. Ai tejkalon 
kërkesat e performancës dhe është projektuar për makinat që 
kërkojnë PSA B71 2290 si Citroën dhe Peugeot, por edhe disa 
modele Toyota.

Përfitimet
• Konsumi i ulët i karburantit
• Indeks shumë i lartë i Viskozitetit dhe një rezistencë e

lartë ndaj shpërndarjes

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

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

• Shtresa të mira lubrifikimi në temperatura shumë të larta pune
• Aftësi  Anti-veshje, Anti-gryerje dhe Anti-shkumëzimi

shumë të mira

APOLLO C2
VAJ MOTORI PLOTESISHT SINTETIK PER
INTERVALE TE ZGJATURA KOHORE

 TE DHENAT TEKNIKE

Niveli i Performancës
• API SN/CF
• ACEA C2
• PSA B71 2290
• RN 0700

Përshkrimi i Produktit

5W/30 

kg/m3 856

Viskoziteti 40 ° C cSt 70.0

Viskoziteti 100 ° C cSt 11.8

Viskoziteti CCS -30 ° C cP <6600

Indeksi i viskozitetit 170

Pika e ngrirjes °C -39

Pika e vlimit C.O.C. °C 200

TBN mg KOH/g 7.5

Hiri i sulfatuar %wt 0.79

Temperatura e punës °C -35/150

Të gjitha të dhënat e performancës në këtë fletë të të dhënave teknike janë vetëm indikative dhe mund të ndryshojnë gjatë 
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SAE  

Dendësia 15 ° C
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