
Përshkrimi

Apollo C3 është një vaj motori i avancuar i performancës sintetike 
ultra i ulët në shkarkimet e gazrave te auto veturat duke përdorur 
metodat më moderne të kimisë përmes SAPS (Ash Sulphated, 
Phosphorous & Squfur) . Ajo është zhvilluar ekskluzivisht për jetgjatësinë 
e vajit dhe për të ruajtur efikasitetin e pajisjeve. Vajrat e përdorura 
nga auto vetura 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 depozitat në motor, turbin dhe ndihmon në ruajtjen e 
ekonomisë së karburantit. Ai tejkalon kërkesat e performancës së 
specifikave të fundit të vajit për shkarkimet e ulëta, si prodhuesit 
kryesorë të makinave: Daimler, Chrysler dhe BMW.

Apollo C3 siguron djegie më të pastër, ekonomi të lartë të karburantit 
dhe nivele të ulëta të emetimit. Aditivët specialë i mbajnë pjesët e 
vajit dhe motorit të pastër nga llumrat dhe depozitat.

Apollo C3 garanton lubrifikim të shpejtë dhe të qëndrueshëm, stabilitet 
të lartë termik nën kushte të Rënda të Punës në një gamë temperature 
të gjërë. Cilësia e lubrifikantit siguron një shtrirje të zgjatur, duke 
siguruar konsum të ulët të karburantit.

Për më tepër, ajo siguron mbrojtje të mirë të konverterit katalitik, 
siguron djegie më të pastër, ekonomi të karburantit të përmirësuar 
dhe nivele të ulëta shkarkimi. Aditivët specialë i mbajnë pjesët e vajit 
dhe motorit të pastër nga llumrat dhe depozitat.

Niveli i Performancës 5W/30

• API SL/CF

• ACEA C3-12

• MB 229.51

• VW 502.00/505.01

• BMW LL-04

Niveli i Performancës 5W/40

• API SN/CF

• ACEA C3-12

• MB 229.31

• VW 502.00/505.01

• BMW LL-04

• Dexos 2

• Porsche A40

• Renault RN 0700/0710

• Ford WSS-M2C917-A

Përfitimet

• Konsumi i ulët i karburantit

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

• Veti të shpejtë në fillim të ftohtë që rezultojnë në konsum më 
të vogël për shkak të veshjes lubrifikuse të qëndrueshëm

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

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

• Anti-veshje, anti-gryeres dhe anti-shkumë shumë e mirë 
properties
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Përshkrimi i Produktit

SAE 5W/30 5W/40

Kodi LUB003006 LUB003003

Densiteti 15 °C kg/m3 852 852

Viskositeti 40 °C cSt 70,3 86.5

Viskositeti 100 °C cSt 11,9 14.2

Viskositeti CCS -30 °C cP <6600 <6600

Indeksi i viskositetit 166 172

Pika e ngrirjes °C -36 -45

Pika e vlimit C.O.C. °C 230 197

Hiri i sulfurit wt.% 0,78 0.79

TBN mg KOH/g 7,8 7.5

Temperatura e operimit °C -30/150 -40/150
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