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Kixx D1 A3/B4 Kixx CNG
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MÔ TẢ
KIxx D1 A3/B4 được thiết kế cho động cơ xăng và động cơ dầu 
diesel. Dầu động cơ HVI hiệu suất cao cung cấp độ bôi trơn vượt 
trội và hiệu quả làm việc trong điều kiện nhiệt độ khắc nghiệt cho 
các động cơ RV chạy bằng xăng và dầu diesel ngày nay
hoạt động trong các ứng dụng công suất cao.

ỨNG DỤNG
•  RV và SUV chạy bằng xăng, dầu diesel được chế tạo bởi    
   Mercedes Benz, Ford, GM, v.v.
•   Động cơ diesel của Cummins, Duramax và Navistar - cho các 

ứng dụng xe tải lớn hơn, nặng hơn, chẳng hạn như xe tải giao 
hàng và đội xe tiện ích

•  Các đội xe gồm động cơ diesel châu Âu, Bắc Mỹ (Tốc độ cao, 
   bốn thì, tăng áp và EGR)
•  Vận tải đường bộ thương mại, bao gồm các động cơ được
   điều khiển điện tử
•  Các phương tiện dừng và đi trong dịch vụ chất tải cao như xe    
   buýt và xe tải thu gom rác thải

TIÊU CHUẨN HIỆU SUẤT
•  A3/B4-07, E7-08
•  API CI-4/SL

LỢI ÍCH CỦA KHÁCH HÀNG
•  Bảo vệ mài mòn và dự phòng hiệu suất vượt trội để tối đa hóa    
   tuổi thọ của động cơ
•  Bảo vệ ở ngưỡng nhiệt độ cao đặc biệt cho động cơ vận hành    
   nóng dưới tải nặng
•  Tính lưu động tuyệt vời ở nhiệt độ thấp giúp khởi động nhanh 
   chóng và dễ dàng trong thời tiết lạnh
•  Giữ sạch động cơ thông qua khả năng chống hình thành lớp bám
   ở nhiệt độ cao và sự hình thành cặn dầu ở nhiệt độ thấp vượt trội
•  Kiểm soát tiêu thụ dầu tuyệt vời cung cấp cho khách hàng sở
   hữu cả động cơ chạy xăng và diesel một giải pháp duy nhất cho
   hiệu suất cao và khả năng bảo vệ đặc biệt

CÁC ĐẶC TÍNH CHÍNH

Dầu động cơ dầu diesel chất lượng cao, 
lựa chọn hoàn hảo cho thông số ACEA A3/B4

ACEA A3/B4-07, E7-08

MÔ TẢ
Kixx CNG là dầu động cơ CNG đa cấp, độ trượt cắt ổn định, hiệu 
suất cao để sử dụng cho động cơ của xe ô tô, xe RV, SUV và CNG 
hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt nhất. Sản phẩm được chế 
tạo từ dầu gốc chất lượng cao và các phụ gia công nghệ mới nhất, 
được tối ưu hóa để cung cấp bảo vệ động cơ hoàn chỉnh chống lại 
ma sát khi khởi động, ứng suất nhiệt và đóng cặn trong động cơ.

ỨNG DỤNG
•  Động cơ CNG của xe chở khách
•   RV và SUV
•   Taxi sử dụng CNG làm nhiên liệu

TIÊU CHUẨN HIỆU SUẤT
•  API SL

LỢI ÍCH CỦA KHÁCH HÀNG
•  Tối đa hóa tuổi thọ của động cơ thông qua bảo vệ chống mài
   mòn và kiểm soát đóng cặn trong mọi điều kiện hoạt động.
•  Tiết kiệm nhiên liệu đáng kể bằng cách giảm ma sát.
•  Bảo vệ chống mài mòn khi khởi động trong điều kiện lạnh 
   thông qua tính lỏng tuyệt vời ở nhiệt độ thấp.
•  Duy trì công suất và độ bền bằng cách giảm thiểu mài mòn ngay
   cả ở những cơ chế bộ truyền động van tinh vi nhất, kể cả những 
   cơ chế có thời gian van biến đổi
•  Giúp duy trì lượng khí thải và hiệu suất tiết kiệm nhiên liệu bằng cách 
   bảo vệ bộ chuyển đổi và cảm biến oxy bốc hơi.

CÁC ĐẶC TÍNH CHÍNH
 

Dầu Động cơ CNG Hiệu năng tốt nhất 
cho Xe Chở khách

API SL

Độ SAE

Tỉ trọng, kg/L ở 15˚C

Độ nhớt động học, mm²/s ở 40°C

Độ nhớt động học, mm²/s ở 100°C

Chỉ số độ nhớt

Điểm rót, °C

Điểm chớp cháy, °C

Bao bì (Lít)

10W-40

0.861

103.9

15.2

155

-42

228

200

Độ SAE

Tỉ trọng, kg/L ở 15˚C

Độ nhớt động học, mm²/s ở 40°C

Độ nhớt động học, mm²/s ở 100°C

Chỉ số độ nhớt

Điểm rót, °C

Điểm chớp cháy, °C

Bao bì (Lít)

5W-30

0.858

63.4

10.4

153

-42

250

4

15W-40

0.869

109.2

15.01

143

-39

236

4


