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ZENQ ONE 4T FX 10W50 

Mô tả    

ZENQ ONE 4T FX là dầu động cơ mô tô 4 thì tiên tiến. 

Sản phẩm được phát triển từ công nghệ dầu tổng hợp 

(Fully Syn) và công nghệ chống mài mòn thành phần 

Molybdenum (SOMC). ZENQ ONE 4T FX cung cấp 

sự bảo vệ nổi bật với chất lượng cao hiện nay. Dầu 

giúp động cơ mô tô 4 thì luôn sạch sẽ, chống lại mài 

mòn dưới các điều kiện hoạt động khắc nghiệt nhất. 

ZENQ ONE 4T FX đã được chứng minh thực tế rằng 

bạn có thể tin tưởng vào một sản phẩm đạt tất cả các 

yêu cầu cho chiếc xe yêu quý của mình 

 
Ứng dụng 

ZENQ ONE 4T FX 10W50 đặc biệt khuyến cáo sử dụng trên xe mô tô phân khối lớn, xe 

đua và mô tô xe máy 4 thì (xe số, xe côn) hoạt động ở tốc độ cao, nhiệt độ cao của các 

hãng: Honda, Yamaha, Kawasaki, BMW, Aprilia, Ducati, Harley Davidson, KTM… 

Thông số kỹ thuật 

 Đơn vị 10W50 

Tỷ trọng ở 15oC g/mL 0,851 

Độ nhớt ở 100oC cSt 17,4 

Độ nhớt ở 40oC cSt 110,5 

Chỉ số độ nhớt - 173 

Điểm chảy oC -35 

Điểm chớp cháy COC oC 248 

Lợi ích sản phẩm 

ZENQ ONE 4T FX được pha chế để mang đến sự tin cậy cao hơn hẳn so với sản phẩm 

dầu khoáng hoặc dầu bán tổng hợp. ZENQ ONE 4T FX bảo vệ động cơ liên tục trong các 

điều kiện đường đua động cơ quá nhiệt. ZENQ ONE 4T FX có đặc tính bôi trơn, chống 

mài mòn nổi bật khi hoạt động ở nhiệt độ cao, đặc tính bơm, luân chuyển và chống ăn 

mòn ở nhiệt độ thấp 

Chứng nhận & chấp nhận 

ZENQ ONE 4T FX 10W50 đạt và vượt các chứng nhận: API SL/CF, JASO MA 
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