
Përshkrimi 0W/30

Apollo VV 0W / 30 është formuluar me teknologji jetëgjatë, ‘full 
saps’, formulim plotësisht sintetik i vajit. Apollo VV 0W / 30 ka fuqi 
të zbatueshme në motorët modernë Euro-4 deri në Euro 6, naftë 
ose benzinë, injektim të drejtpërdrejtë, aspirim natyral ose me turbo, 
që kërkojnë SAE 0W / 30 me specifikat ACEA A5 / B5 dhe API 
SL. Apollo VV 0W / 30 i mundëson motorit të operojë në të gjitha 
kushtet për shkak të paketës speciale të saj aditive. Apollo VV 0W 
/ 30 siguron performancë të shkëlqyeshme në pastërtinë e pistonit, 
në reduktimin e formimit të llumit dhe në mbajtjen e pastër të turbos. 
Për shkak të formulimit unik, vaji ka një tendencë të ulët avullimi që 
rezulton në minimizimin e konsumit të vajit.

Përshkrimi 0W/20

Apollo VV 0W / 20 është një vaj plotësisht sintetik për kursimin 
e karburantit për motorët benzinë dhe naftë te autoveturat. Ky 
produkt është projektuar posaçërisht për motorët e fundit Volvo. 
Apollo VV 0W / 20 përshtatet me teknologjinë e re Volvo Engine 
Architecture (VEA engines). Apollo 0W / 20 ndërton një shtresë 
lubrifikanti jashtëzakonisht të shpejtë dhe të qëndrueshme në fillim 
të ftohtë në temperatura të ulëta dhe ofron një stabilitet të lartë 
termik kur kushtet e punës janë të rënda. Apollo VV 0W / 20 ka 
shpërndarje maksimale të detergjentëve duke e mbajtur motorin e 
pastër. Ka gjithashtu një mbrojtje maksimale kundër ndryshkut dhe 
gryerjes. Për shkak të përdorimit të aditivëve të veçantë të gjitha 
pjesët mbahen të pastra nga llumrat, papastërtitë dhe mbetjet. 
Apollo VV 0W / 20 ofron aftësinë e kursimit të karburantit dhe 
lejon jetëgjatësi (deri në 30.000 km) për modelet më të fundit 
të Volvo. Për të përmbushur kërkesat e ecurisë së kërkuar të 

APOLLO VV
VAJ MOTORI PLOTESISHT SINTETIK

ekonomisë së karburantit të KQV-së së Volvo Specifikimi RBS0-
2AE Apollo VV 0W / 20 ka një HTHS nën 2.9cP. Apollo VV 0W / 
20 është gjithashtu i aplikueshëm për automjetet për të cilat është 
parashikuar një ekonomi e karburantit për ACEA A1 / B1.

Performance levels 0W/20

• Volvo VCC RBS0-2AE

• ACEA A1/B1

Performance levels 0W/30

• API SL

• ACEA A5/B5

• Volvo VCC 95200377

Recommended for use
• API CF

• ACEA A1/B1
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SPECIFICATIONS

API SL/CF

ACEA A1/B1, A5/B5

Volvo VCC 95200377

Passenger Cars

APOLLO VV 
SAE 0W/30

FULL SYNTHETIC ENGINE OIL
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SPECIFICATIONS

ACEA A1/B1

Volvo VCC RBS0-2AE

Passenger Cars

APOLLO VV 
SAE 0W/20

FULL SYNTHETIC ENGINE OIL

Përshkrimi i Produktit

SAE 0W/20 0W/30

Kodi LUB003036 LUB003035

Ngjyra E verdhë Kafe

Graviteti specifik @ 20 °C Kg/L 0.8421 0.842

Viskoziteti Kinetik 40 °C cSt 47.1 53.8

Viskoziteti Kinetik 100 °C cSt 9 10.2

Viskoziteti CCS cP 5687 5740

Indeksi i Viskozitetit 175 181

HTHS cP 3

Pika e ngrirjes °C -48 -48

Pika e vlimit C.O.C. °C 200 200

TBN mg KOH/g 7.9 9.8

Hiri i squfurit %wt 0.8 1.1
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