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DẦU ĐỘNG CƠ DIESEL TỔNG HỢP CI-4 

Dầu động cơ diesel tổng hợp CI-4 được sản xuất từ một loại dầu gốc có chỉ số độ nhớt cao với đặc tính 

chống oxy hóa tuyệt vời, pha trộn với chất tổng hợp đa chức năng nhập khẩu với đặc tính làm sạch và 

phân tán cực cao. Sản phẩm có thể đáp ứng các yêu cầu về khí thải Euro III / IV. Thích hợp với động cơ 

diesel với hệ thống EGR hoặc với bộ lọc hạt (DPF), cung cấp bảo vệ bôi trơn toàn diện, kéo dài tuổi thọ 

của hệ thống thải khí. 

*Tổng quan về tính năng: 

 Giảm thiểu cặn lắng, kiểm soát bùn động cơ và cặn vòng piston, đảm bảo động cơ luôn sạch, 

giảm tổn thất động năng do ma sát và hao mòn. 

 Sử dụng dầu gốc có chỉ số độ nhớt cao với các chất phụ gia chống oxy hóa cực kỳ mạnh mẽ giúp 

sản phẩm đảm bảo khả năng chống oxy hóa ở nhiệt độ cao tốt, giảm tác động của bùn và cặn 

nhiệt độ cao ăn mòn động cơ, hơn nữa có thể bảo vệ và tăng hiệu quả cho động cơ ở nhiệt độ cao, 

kéo dài tuổi thọ. 

 Bảo vệ hiệu quả cho các động cơ diesel thân thiện với môi trường sử dụng công nghệ lưu thông 

khí thải (EGR) hoặc công nghệ lọc hạt diesel (DPF), đáp ứng các yêu cầu khí thải Euro III / IV. 

 Độ bay hơi cực thấp, cải thiện ảnh hưởng của bốc hơi dầu giúp tiết kiệm nhiên liệu, giảm khí thải 

và hao mòn động cơ trong điều kiện nhiệt độ cao. 

 Khả năng tương thích tốt, bảo vệ hiệu quả vật liệu và chống rò rỉ. 

*Thông số kỹ thuật: 

Các dòng sản phẩm: 

 GB 11122-2006(CI-4). MAN 3275. 

 API CI-4. Volvo VDS-3. 

 ACEA E3、E5. Cummins CES20071/ CES20076/ CES20078. 

 Mercedes-Benz MB228.3. DM Mack EOM+MTU Loại 2. 

Phạm vi ứng dụng 

 Thích hợp cho các phương tiện tải nặng sử dụng động cơ diesel nhập khẩu với tuần hoàn khí thải 

(EGR) hoặc với bộ lọc hạt diesel (DPF). 

 Thích hợp cho các loại xe sử dụng động cơ diesel nhập khẩu hoặc mua trong nước mà không có 

EGR. 

 Áp dụng cho các động cơ diesel bốn kỳ tốc độ cao sử dụng các công nghệ mới và đáp ứng các 

quy định về khí thải III /IV của Châu Âu. 

 Hoàn toàn có thể thay thế API CH-4, CG-4, CF-4. 
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Chất lượng Độ nhớt động học 

100℃, mm2/s 

Điểm đông đặc ℃ Điểm chớp cháy, nắp 

hở ℃ 

CI-4 15W-40 15.70 -31 225 

CI-4 20W-50 19.55 -28 234 

 


