
SAÛN PHAÅM DAÀU NHÔÙT VIPEC

Nhôùt ñoäng cô xe hôi

Nhôùt ñoäng cô xe taûi naëng

Nhôùt ñoäng cô xe khaùch

Daàu thuûy löïc 

Daàu hoäp soá, laùp

Dung dòch laøm maùt ñoäng cô

Nhôùt ñoäng cô haøng haûi

Daàu maùy moùc coâng trình

VIPEC - THÖÔNG HIEÄU UY TÍN - SAÛN PHAÅM CHAÁT LÖÔÏNG

VIPECVIPEC
Giaûi phaùp tuoåi thoï ñoäng cô

VIPECVIPEC
Giaûi phaùp tuoåi thoï ñoäng cô

Trang bìa sau Trang bìa tröôùc

29,5cm 29,5cm



Maët trong - trang bìa tröôùc

Những khu dịch vụ kỹ thuật chuyên môn và phòng thí nghiệm hiện đại đảm bảo cho việc sản xuất những sản phẩm có chất lượng tốt nhất. Sản phẩm

dầu nhờn VIPEC vừa lợi  ích về kinh tế vừa đảm bảo đạt yêu cầu của nhà sản xuất cũng như sự mong đợi của người tiêu dùng. Nhà máy chính nằm 

tại Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi lấy phương châm “đạo đức và kỹ năng trong công việc” làm kim chỉ nam để phát triển những dòng 

sản phẩm chất lượng và tin cậy. 

Hiện công ty chúng tôi đã cho ra thị trường gần 100 sản phẩm với nhiều chủng loại về phẩm cấp, kích cỡ, từ 120ml đến những thùng chứa lớn. Chúng

tôi sẽ tiên phong trong việc đổi mới, sáng tạo để đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng cũng như những đòi hỏi khoa học kỹ thuật cao trong ngành công 

nghiệp mới. Sau nhiều năm cùng trải nghiệm sản phẩm, dầu nhớt VIPEC được trao nhiều giải thưởng về chất lượng, thương hiệu, dịch vụ do người 

tiêu dùng bình chọn. Hơn nữa, Công ty luôn có đội ngũ nhân viên và chuyên gia có trình độ phục vụ khách hàng tận tâm và nhiệt tình. Chúng tôi tư 

vấn những loại dầu nhờn thích hợp cho khách hàng đang phân vân và chưa có sự lựa chọn thích hợp, luôn sẵn sàng giúp đỡ khách hàng chọn những 

sản phẩm tốt nhất để duy trì và cảm nhận những giải pháp có giá trị mà sản phẩm dầu nhờn mang lại. Chúng tôi cam kết luôn cung cấp những sản 

phẩm dầu nhờn chất lượng cao cho sự lựa chọn của khách hàng. 

Công ty chúng tôi đã, đang và sẽ viết tiếp những trang sử tuyệt vời cho riêng mình. Với các dòng sản phẩm dầu nhờn cho ngành công nghiệp, nông 

nghiệp, giao thông vận tải và các sản phẩm dầu nhờn đặc biệt khác. Công ty chúng tôi luôn luôn ưu tiên đầu tư công nghệ và phát triển sản phẩm để 

đáp ứng nhanh và tốt nhất cho khách hàng về chất bôi trơn. Chúng tôi đưa mục tiêu chất lượng lên hàng đầu để hướng tới .

Là công ty được thành lập vào năm 2008, chuyên sản xuất và kinh doanh bên ngành dầu nhờn, công ty TNHH Hóa Dầu VIPEC-ASIAN giới thiệu những dòng 

sản phẩm dầu nhờn đa cấp và đa dụng đầu tiên trên thị trường. Từ đó, chúng tôi liên tục có những cải tiến về công nghệ sản xuất, pha chế dầu nhờn và không 

ngừng nghiên cứu đưa  ra thị trường những dòng sản phẩm chất lượng đáp ứng cho sự phát triển không ngừng của các nhà chế tạo máy (OEM) châu Âu. 

Những khu dịch vụ kỹ thuật chuyên môn và phòng thí nghiệm hiện đại đảm bảo cho việc sản xuất những sản phẩm có chất lượng tốt nhất. Nhằm hạn chế phát 

thải các khí độc hại gây ô nhiễm không khí, đặc biệt là  tại các đô thị lớn, góp phần bảo vệ môi trường, năm 2016 công ty chúng tôi đã đưa ra thị trường dòng 

sản phẩm (Dầu nhờn tiêu chuẩn Euro). Dòng sản phẩm này đáp ứng cho mọi loại động cơ có áp dụng tiêu chuẩn khí thải từ mức Euro 1 đến mức Euro 6

VIPECVIPEC
Giaûi phaùp tuoåi thoï ñoäng cô





Kieåm soaùt chaát löôïng nguyeân vaät lieäu ñaàu vaøo
tröôùc khi saûn xuaát

Kieåm soaùt chaát löôïng saûn phaåm ñaàu ra tröôùc
khi ñoùng goùi vaø xuaát xöôûng

Phaân tích ñònh kyø maãu daàu trong quaù trình söû 
duïng

Nghieân cöùu vaø phaùt trieån saûn phaåm

Tö vaán, hoã trôï kyõ thuaät sau baùn haøng

Giaûm thôøi gian vaø chi phí baûo döôõng

Giaûm tieâu hao nhieân lieäu

Phaùt huy toái ña coâng suaát ñoäng cô

Taêng tuoåi thoï ñoäng cô

Xe vaän taûi ñöôøng daøi an toaøn vaø kinh teá

DAÀU NHÔÙT VIPECDAÀU NHÔÙT VIPEC
SÖÛ DUÏNG DAÀU NHÔÙT PHUØ HÔÏP, CHAÁT LÖÔÏNG CAO

SEÕ GIUÙP CHO DOANH NGHIEÄP: 



DANH MUÏC DAÀU NHÔÙT BAÛO DÖÔÕNG XE OÂ TOÂ, XE

VAÄN TAÛI, THIEÁT BÒ THI COÂNG CÔ GIÔÙI, TAØU BEØ

VAØ MAÙY NOÂNG NGHIEÄP.

DAÀU NHÔÙT ÑOÄNG CÔ DIESEL

DAÀU HOÄP SOÁ

VIPEC V.Alpha 140/GL-5 (Trang 9)

VIPEC Transmision 140; GL-1 (Trang 9)

DAÀU CAÀU (LAÙP) TRUYEÀN ÑOÄNG

DUNG DÒCH LAØM MAÙT ÑOÄNG CÔ

VIPEC COOLANT (Trang 8)

DẦU NHỚT VIPEC ĐÁP ỨNG

TIÊU CHUẨN KHÍ THẢI TỪ

EURO 1 -  EURO 6

Giảm tiêu hao nhiên liệu
Chống lại sự đặc của dầu, giúp sử dụng 
nhiên liệu hiệu quả hơn

Giảm tiêu hao dầu nhớt
Hạn chế cặn pít-tông, giúp ít tiêu hao dầu
nhớt

Kéo dài định kỳ thay dầu nhớt
Khống chế các chất tạp nhiễm, giúp kéo
dài định kỳ thay nhớt

Kéo dài tuổi thọ của động cơ
Chống mài mòn và ăn mòn, giúp kéo dài 
tuổi thọ của các bộ phận trong động cơ 

Phát huy tối đa công suất động cơ
Khống chế muội than, giúp phát huy tối đa
công suất động cơ trong suốt thời gian sử 
dụng dầu nhớt

KM+

+

+

Daàu nhôùt

Đáp ứng tốt với các điều kiện
thay đổi để phát huy tối đa tính
năng vận hành của động cơ ở
5 phương diện

VIPEC CIV.10; Turbo/CI-4  (Trang 1)

VIPEC CFV.8; Turbo/CF-4   (Trang 3)

VIPEC Vital Extra; Turbo/CF/SF (Trang 4)

VIPEC Vital HD; CC/SF   (Trang 5)

VIPEC HD 40,50; CB/SC (Trang 5)

VIPEC CHV.8; Turbo/CH-4 (Trang 2)

DAÀU THUÛY LÖÏC

VIPEC V.Alpha 90/GL-5 (Trang 9)

VIPEC Transmision 90; GL-1 (Trang 9)

Blue Premix CoolantBlue Premix Coolant
SV-1SV-1

Green Super CoolantGreen Super Coolant

VIPEC AW 32; 46; 68; 100 (Trang 10)

VIPEC HH 32; 46; 68; 100 (Trang 10)

VIPEC AWHF 32; 46; 68 (Trang 11)

VIPEC VG 32; 46; 68; 100 (Trang 11)

VIPEC AGRITRANS UTTO 4 (Trang 12)

DAÀU NHÔÙT ÑOÄNG CÔ HAØNG HAÛI

VIPEC CF-MARINE OIL (Trang 6)

DAÀU NHÔÙT ÑOÄNG CÔ XE HÔI

VIPEC MASTER; CJ-4/SN (Trang 7)

VIPEC V8.0; CF-4/SL (Trang 7)

VIPEC V3.0; CF/SJ (Trang 8)
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Với quá trình nghiên cứu phát triển chuyên sâu và thử nhiệm nghiêm ngặt trên thực tế, VIPEC
CIV.10 là sản phẩm dầu nhớt đặc chế cho các loại động cơ diesel tăng áp hạng nặngTurbo 

  áp ứng các yêu cầu của các bộ lọc khícủa Mỹ, Châu Âu và Nhật Bản.  CIV.10  đVIPEC Turbo
thải trang bị trên xe theo tiêu chuẩn khí thải EURO 4.

Để đáp ứng những thách thức về điều kiện vận hành ở Việt Nam, Công ty TNHH Hoá Dầu 

 đã tạo ra dòng sản phẩm  CHV.8  là giải pháp bôi trơn VIPEC-ASIAN VIPEC Turbo

hữu hiệu cho các động cơ Diesel có hoặc không có Turbo tăng áp, mục đích tối ưu công 

suất, giảm chi phí bảo trì đến mức thấp nhất. Thích hợp cho các loại xe tải, xe buýt, ô-tô, 

tàu đánh cá, máy móc cơ giới sử dụng động cơ diesel.

SAÛN PHAÅM DAÀU NHÔÙT  DAØNH CHO ÑOÄNG CÔ DIESEL: XE TAÛI NHEÏ, VIPEC

XE VAÄN TAÛI HAØNH KHAÙCH, HAØNG HOÙA ÑÖÔØNG DAØI, XE ÑAÀU KEÙO, ...

ÑAËC BIEÄT, SÖÛ DUÏNG TOÁT CHO MAÙY PHAÙT ÑIEÄN.
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Tính naêng Tieâu chuaån kyõ thuaät

VIPEC Turbo CIV.10  vôiù  conâ g ngheä

 tienâ tiến phatù  huy toiá  ña tính nanê g vanä  

hanø h cuaû  ñonä g cô ôû 5 phöông dienä : 

1. Giaûm tieâu hao nhieân lieäu.

2. Giaûm tieâu hao daàu nhôùt.

3. Keùo daøi ñònh kyø thay daàu nhôùt.

4. Kéo dài tuổi thọ của động cơ.
5. Phát huy tối đa công suất động cơ

VIPEC Turbo  CIV.10 đáp ứng yêu cầu của nhiều nhà
sản xuất động cơ diesel hạng nặng hàng đầu.

API CI-4/CH-4/SL

Độ bền vận hành đã qua thử nghiệm bằng thực

tế: 10.000 km - 15.000 km hoặc 250 - 300 giờ hoạt

động

ACEA E7 - 08
ACEA A3/B4 - 08
MB p228.3 (PA)
MTU Type 2

(*) Theo các thử nghiệm độc lập trong phòng thí nghiệm và thử nghiệm thực tế cho xe 
     vận hành, VIPEC CIV.10 có tuổi thọ vận hành lên đến trên 16.000km. Sau đó được
     kiểm tra lại các chỉ têu hoá lý chỉ giảm dưới 25% so với ban đầu.

Bao bì: 6 lít, 18 lít, 25lít & 200 lít

Tieâu chuaån kyõ thuaätTính naêng

Ưu điểm sản phẩm.

   Luôn ổn định độ nhớt ở nhiệt độ cao 

   (nhiệt độ vận hành);

   Chống mài mòn và chống ăn mòn tuyệt hảo

   Chống tạo bùn làm bẩn động cơ

   Tiết kiệm nhiên liệu do duy trì độ nhớt thấp.

   Khả năng chống ô-xi hóa của dầu rất cao

(*) Theo các thử nghiệm độc lập trong phòng thí nghiệm và thử nghiệm thực 

tế cho xe vận hành, VIPEC CHV.8 có tuổi thọ vận hành lên đến gần 10.000km.

Sau đó dầu đã qua sử dụng được kiểm tra lại các chỉ têu hoá lý chỉ giảm 30% 

so với ban đầu.

VIPEC Turbo  CHV.8 với công nghệ tiên phong,

 thích ứng với các điều kiện vận hành khác nhau

của động cơ giúp tăng thời gian vận hành của 

động cơ cao hơn gấp 2 lần so với các loại dầu

thông thường khác (*).

Bao bì: 18 lít, 25lít & 200 lít

SAE 15W-40; 20W-50
API CI-4; E7/E5 

SAE 15W-40; 20W-50
API CH-4; ACEA E5

Queùt chi tieát SP >>

CIV.10
TurboTurbo

VIPECVIPEC
Giaûi phaùp tuoåi thoï ñoäng cô

VIPECVIPEC
Giaûi phaùp tuoåi thoï ñoäng cô

CHV.8
TurboTurbo

MAN 3275
Volvo VDS-3
Cummins 20072/7
Detroit Diesel 93k215
Mack EO-M Plus

VIPEC Turbo Hyper ZDP    CIV.10 với công nghệ , thích ứng với các điều kiện vận hành khác nhau
  của động cơ giúp tăng thời gian vận hành của động cơ cao hơn gấp 3 lần so với các loại dầu

thông thường (*).
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TAØU ÑAÙNH BAÉT CAÙ GAÀN, XA BÔØ, TAØU VAÄN TAÛI ÑÖÔØNG SOÂNG, ÑÖÔØNG BIEÅN, TAØU
NAÏO VEÙT, XAØ LAN, XE VAÄN TAÛI ÑÖÔØNG DAØI, XE ÑAÀU KEÙO, XE KHAÙCH...
ÑAËC BIEÄT, SÖÛ DUÏNG TOÁT CHO MAÙY PHAÙT ÑIEÄN.

Queùt chi tieát SP >>

Độ bền vận hành đã qua thử nghiệm bằng

  7.000 km - 10.000 km hoặcthực tế:

              200 - 250 giờ hoạt động

Trang 1



Tính naêng Tieâu chuaån kyõ thuaät

Ưu điểm sản phẩm.

   Luôn ổn định độ nhớt ở nhiệt độ cao 

   (nhiệt độ vận hành);

   Chống mài mòn và chống ăn mòn tuyệt hảo

   Chống tạo bùn làm bẩn động cơ

   Tiết kiệm nhiên liệu do duy trì độ nhớt.

   Khả năng chống ô-xi hóa của dầu rất cao

(*) Theo các thử nghiệm độc lập trong phòng thí nghiệm và thử nghiệm thực 

tế cho xe vận hành, VIPEC CFV.8 có tuổi thọ vận hành lên đến gần 12.000km.

Sau đó dầu đã qua sử dụng được kiểm tra lại các chỉ têu hoá lý chỉ giảm dưới 25% 

so với ban đầu.

Để đáp ứng những thách thức về điều kiện vận hành ở Việt Nam, Công ty TNHH Hoá Dầu 
đã tạo ra một dòng sản phẩm  CFV-8  là giải pháp bôi trơn hữuVIPEC-ASIAN VIPEC Turbo

hiệu cho các động cơ Diesel, mục đích tối ưu công suất, giảm chi phí bảo trì đến mức thấp 
nhất.

Tính naêng

 Độ bền vận hành đã qua thử nghiệm:

 5.000 km - 7.000 km hoặc 200 - 250 giờ

hoạt động.

 

Tieâu chuaån kyõ thuaät

Ưu điểm sản phẩm.

   Luôn ổn định độ nhớt ở nhiệt độ cao 

   (nhiệt độ vận hành);

   Chống ăn mòn tuyệt hảo

   Chống tạo bùn làm bẩn động cơ

   Tiết kiệm nhiên liệu do duy trì độ nhớt.

   Bảo vệ chống mài mòn giúp kéo dài tuổi 

   thọ động cơ

NHÔÙT ÑOÄNG CÔ DIESEL DAØNH CHO XE THÖÔNG MAÏI, XE CÔ GIÔÙI VAØ CAÙC 

PHÖÔNG TIEÄN THUÛY: TAØU ÑAÙNH BAÉT CAÙ, PHAØ, XAØ LAN, VAÄN TAÛI SOÂNG...

VIPEC Vital Extra 15W-40, 20W-50 là dầu nhớt động cơ đa dụng, được thiết kế sử dụng rộng rãi 

cho các dòng xe thương mại, xe tải, xe buýt, máy nông nghiệp, máy cày, xe cơ giới  máy ủi, máy đào 

và tàu thuyền yêu cầu dầu nhờn động cơ đạt tiêu chuẩn  API CF/SF. Sản phẩm mang lại cho bạn

cảm giác yên tâm vì động cơ diesel của bạn luôn được bảo vệ trong mọi điều kiện vận hành, giúp

kéo dài tuổi thọ của động cơ. 

CFV.8
SAE 15W-40; 20W-50
API CF-4 

DAÀU NHÔÙT ÑOÄNG CÔ DIESEL  DAØNH CHO CAÙC PHÖÔNG TIEÄN THUÛY VAØ BOÄ: VIPEC

TAØU ÑAÙNH BAÉT CAÙ GAÀN, XA BÔØ, TAØU VAÄN TAÛI ÑÖÔØNG SOÂNG, ÑÖÔØNG BIEÅN, TAØU

NAÏO VEÙT, XAØ LAN, XE VAÄN TAÛI ÑÖÔØNG DAØI, XE ÑAÀU KEÙO, XE KHAÙCH...

Bao bì: 18 lít, 25lít & 200 lít

TurboTurbo

Bao bì: 18 lít, 25lít & 200 lítQueùt chi tieát SP >>Queùt chi tieát SP >> T
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Trang 3

VIPECVIPEC
Giaûi phaùp tuoåi thoï ñoäng cô

VIPECVIPEC
Giaûi phaùp tuoåi thoï ñoäng cô

VIPEC Turbo HiDOG CFV-8 với công nghệ , thích ứng với các điều kiện vận hành khác
nhau của động cơ giúp tăng thời gian vận hành của động cơ cao hơn gấp 2 lần so với các
loại dầu thông thường khác (*).

VIPEC Turbo CFV8  được thiết kế sản xuất đáp ứng
các tiêu chuẩn của Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản và các
Nhà chế tạo động cơ:
SAE 15W-40, SAE 20W-50
API CF-4/CF/CD/SG
MB227.0/1, E1-96

Vital Extra được thiết kế sản xuất đáp ứng các
tiêu chuẩn của Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản và các
Nhà chế tạo động cơ.

API CF/CD/SG   -   15W-40, 15W-50, 20W-50

API SF/CF/CD   -   15W-40, 15W-50, 20W-50

MB227.0/1, E1-96

SAE 15W-40; 20W-50
API CF/SF

Vital ExtraVital Extra
TurboTurbo

Độ bền vận hành đã qua thử nghiệm bằng

  7.000 km - 10.000 km hoặcthực tế:

              200 - 250 giờ hoạt động



VIPEC Vital là dầu nhớt động cơ đa cấp, được thiết kế sử dụng rộng rãi cho các

dòng xe thương mại, xe tải, xe buýt, máy nông nghiệp, máy cày, xe cơ giới,  máy

ủi, máy đào và tàu thuyền yêu cầu dầu nhờn động cơ đạt tiêu chuẩn  API CD/SF.

Sản phẩm mang lại cho bạn cảm giác yên tâm vì động cơ diesel của bạn luôn

được bảo vệ trong mọi điều kiện vận hành, giúp kéo dài tuổi thọ của động cơ.

Tính naêng Tieâu chuaån kyõ thuaät

Ưu điểm sản phẩm.

   Ngăn ngừa sự tích tụ muội than

   Chống lại sự hóa đặc của dầu nhớt

   Hạn chế tạo cặn giúp động cơ sạch

   hơn

   Bảo vệ chống ăn mòn nhờ trung hòa

   các axit

   Bảo vệ chống mài mòn giúp kéo dài 

   tuổi thọ động cơ

 Độ bền vận hành đã qua thử nghiệm:

 5.000 km - 7.000 km

 

VitalVital
SAE 20W-40; 20W-50; API CD/SF
NHÔÙT ÑOÄNG CÔ DIESEL DAØNH CHO XE THÖÔNG MAÏI, XE CÔ GIÔÙI

VAØ CAÙC PHÖÔNG TIEÄN THUÛY

Bao bì: 18 lít, 25 lít, 200 lít

VIPEC  HD 40, HD 50 là dầu nhớt động cơ đa dụng, được thiết kế sử

dụng rộng rãi cho các loại xe cơ giới, máy nông nghiệp, máy cày, xe cơ

giới  máy ủi, máy đào và tàu thuyền yêu cầu dầu nhờn động cơ đạt tiêu 

chuẩn  API CB/SC. Sản phẩm mang lại cho bạn cảm giác yên tâm vì

động cơ diesel của bạn luôn được bảo vệ trong mọi điều kiện vận

hành, giúp kéo dài tuổi thọ của động cơ.

Tính naêng

Ưu điểm sản phẩm.

   Luôn ổn định độ nhớt ở nhiệt độ cao 

   (nhiệt độ vận hành);

   Chống ăn mòn tuyệt hảo

   Chống tạo bùn làm bẩn động cơ

   Tiết kiệm nhiên liệu do duy trì độ nhớt.

   Bảo vệ chống mài mòn giúp kéo dài tuổi 

   thọ động cơ

 Độ bền vận hành đã qua thử

 nghiệm: 3.000 km - 4.000 km

 

Tieâu chuaån kyõ thuaät

NHÔÙT ÑOÄNG CÔ DIESEL DAØNH CHO XE THÖÔNG MAÏI, XE CÔ

GIÔÙI VAØ CAÙC PHÖÔNG TIEÄN THUÛY

SAE 20W-40; 20W-50;  API CB/SC

Bao bì: 200 lít
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Trang 5

VIPECVIPEC
Giaûi phaùp tuoåi thoï ñoäng cô

VIPECVIPEC
Giaûi phaùp tuoåi thoï ñoäng cô

SAE 20W-40; 20W-50

API CD/CC/SF
SAE 20W-40

SAE 20W-50

API CB/SC

HD 40; HD 50HD 40; HD 50

Đặc tính:
- Động cơ dễ khởi động trong điều kiện thời tiết giá lạnh.
- Hệ phụ gia tẩy rửa và phân tán giữ cho động cơ sạch đặc biệt bằng cách ngăn chặn
  hình thành cặn “bùn đen” có ảnh hưởng bất lợi cho hoạt động của động cơ.
- Tính năng bền nhiệt và bền oxy hóa tuyệt vời hỗ trợ cho hệ phụ gia tẩy rửa phân tán,
  kiểm soát hoàn hảo sự tạo cặn ở nhiệt độ cao tại vùng dưới đỉnh piston và xung quanh
  xéc măng, tạo điều kiện cho các xéc măng làm việc hiệu quả.
- Mức dự trữ kiềm cao đảm bảo khả năng trung hòa acid khi động cơ hoạt động, kết
  hợp với hệ phụ gia chống mài mòn kéo dài tuổi thọ động cơ.
 
Công dụng:
- Dùng cho động cơ thủy trung tốc, tải trọng lớn, có tuốc bin tăng áp dùng nhiên liệu
  diesel.
- Các tàu đánh bắt xa bờ, vận tải, đầu kéo công suất lớn, các máy phát điện.
- Bôi trơn vòng bi và trục chân vịt
- Bôi trơn trục khuỷu, làm mát piston, bôi trơn các ổ đỡ trục, hộp giảm tốc. 

Tiêu chuẩn kỹ thuật
- Thành phần: Dầu bán tổng hợp & phụ gia cao cấp chuyên dùng .
- Cấp tính năng: API CF
- Cấp độ nhớt: SAE 40, SAE 50

VIPEC–MARINE CF40, CF50 là loại dầu nhờn hàng hải được pha chế chuyên
dùng cho động cơ diesel trung tốc, tải trọng lớn được sử dụng phổ biến cho
động cơ thủy khác nhau với điều kiện hoạt động khắc nghiệt. –MARINE VIPEC
CF40, CF50 đã được sự chấp nhận bởi nhiều nhà chế tạo  động cơ tàu biển.

–MARINE CF40, CF đạt phẩm cấp API CF.VIPEC

NHÔÙT ÑOÄNG CÔ DIESEL DAØNH CHO HAØNG HAÛI

MARINE CFMARINE CF

Bao bì:  200 lít
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VIPECVIPEC
Giaûi phaùp tuoåi thoï ñoäng cô

DAÀU TRÔÏ LÖÏC LAÙI VAØ HOÄP SOÁ TÖÏ ÑOÄNG

ATF Multi

VIPEC ATF Multi MASTER  là dầu trợ lực tay lái và hộp số tự động,
được sản xuất từ dầu gốc tổng hợp (fully synthetic) có chỉ số VI cao
và phụ gia cao cấp của Mỹ, phù hợp với tất cả các dòng xe hiện nay
của các Hãng như:

Toyota

Nissan

Mitsubishi

Isuzu

Suzuki

Mazda

Daihatsu

Ford

Autofluid D-II, D-III, Type T-IV, WS

Matic Fluid C, D, J, S

SP-II, SP-III, SP-IV

BESCO ATF-II, ATF-III

ATF- AW-1

Hyundai/Kia

ATF- M-III, M-V, FZ

Honda

Ammix ATF -D3-SP

ATF Z-1, DW-1

SP-III, SP-IV

Ford MERCON & 6-speeds transmission, except
for those vehicles specifying Type F

Đặc tính

Độ bền oxy hóa cao và ổn định nhiệt tốt.

Khả năng chống tạo bọt tuyệt hảo, rất phù hợp cho kiểu hộp số Step-AT

Kiểm soát chống mài mòn tốt khi có độ ma sát cao, rất phù hợp cho kiểu

hộp số CVT.

Khả năng chịu tải rất cao, rất phù hợp cho kiểu hộp số w-DCT.       

Ứng dụng

Các bộ phận trợ lực tay lái.

Sử dụng cho các hộp số tự động ô tô, xe tải nhẹ, xe thương mại.

Các hộp số tự động trong công nghiệp nhẹ & nặng.

JASO M315 Type 1A, Type 1a-LV

Allison

GM

C-4

DEX-III(H) & 6-speeds transmission

Bao bì:  1 lít, 4 lít, 6 lít, 18 lít, 200 lít

Queùt chi tieát SP >>

Tiêu chuẩn kỹ thuật
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Tieâu chuaån kyõ thuaät

15W-40; CF-4/SL

Độ bền vận hành đã qua thử
nghiệm: 7.000 km - 10.000 km

Bao bì: 4 lít, 6 lít, 200 lít

Tieâu chuaån kyõ thuaät

Tính naêng

Kiểm soát ăn mòn và acid: Các ăn mòn
bề mặt kim loại có hại do acid sinh ra từ
sự đốt cháy nhiên liệu được kiểm soát 
bằng phụ gia tẩy rửa chọn lọc.

Giảm mài mòn động cơ: xupap, xecmang
và xylanh là những chi tiết quan  trọng và
thiết yếu của động cơ được dầu nhờn thiết
kế bảo vệ bằng màng kim loại mỏng giúp
kiểm soát mài mòn các chi tiết quan trọng
này.

Độ bền vận hành đã qua thử
nghiệm: 5.000 km - 7.000 km

Kiểm soát cặn rắn: Với hệ phụ gia phân 
tán cao, giúp ngăn ngừa sự cô đặc dầu và
sự hình thành các cặn bùn ở tất cả các khu 
vực của động cơ.

Để đáp ứng những thách thức của tiêu chuẩn khí thải Euro 3 sẽ được áp
dụng từ ngày 1/07/2017, Công ty TNHH Hoá Dầu -ASIAN đã tạoVIPEC
ra dòng sản phẩm dầu nhớt động cơ đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro.
Trong đó V3.0 là một giải pháp hiệu năng cao để tối ưu hóa bảo trì. V3.0
là dầu nhờn động cơ đáp ứng về các tiêu chuẩn bôi trơn của động cơ thế
hệ mới. V3.0 là chất bôi trơn tương thích hoàn toàn với tất cả các loại
động cơ xăng và diesel đạt chuẩn khí thải Euro 3.

SAE 20W-50; API CF/SJ

Bao bì: 4 lít, 6 lít, 200 lít

Để đáp ứng những những điều kiện nghiêm ngặt của tiêu chuẩn khí thải
EURO 4 được áp dụng từ ngày 01/01/2017, sản phẩm V8.0 là sự lựa chọn tốt
nhất. Bên cạnh đó, V8.0 là giải pháp nâng cao tuổi thọ động cơ, tiết kiệm chi
phí cho người sử dụng, an toàn và thân thiện môi trường. 

Kiểm soát ăn mòn và acid: Các ăn mòn
bề mặt kim loại có hại do acid sinh ra từ
sự đốt cháy nhiên liệu được kiểm soát 
bằng phụ gia tẩy rửa chọn lọc.

Giảm mài mòn động cơ: xupap, xecmang
và xylanh là những chi tiết quan trọng và
thiết yếu của động cơ được dầu nhờn thiết
kế bảo vệ bằng màng kim loại mỏng, giúp
kiểm soát mài mòn các chi tiết quan trọng
này.

Kiểm soát cặn bùn: Với hệ phụ gia phân 
tán cao, giúp ngăn ngừa sự cô đặc dầu và
sự hình thành các cặn bùn bám ở tất cả
các khu vực của động cơ.

Tính naêng

V8.0V8.0V8.0
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Blue Premix CoolantBlue Premix Coolant
SV-5 Coolant là nước giải nhiệt làm mát động cơ cao cấp, chống sôi két nước, chống gỉ
sét két nước, chống cặn bám đường dẫn nước trong động cơ và không làm hư hại ống
dẫn nước đến hệ thống giải nhiệt. SV-5 Coolant được sản xuất từ Ethylen Glycol (EG)
và nước đã loại bỏ các ion tạo muối gây ăn mòn và tắc đường dẫn nước làm mát như:

- 2- - 2- 2- 2- 3+ 2+ 2+ 2+ + + Cl , So4 , OH , CO3 , NO3 , SiO , Fe , Mn , Ca , Mg , Na , H  tạo cặn bám thành
đường dẫn nước làm mát.

Thành phần: Ethylen Glycol, nước khử ion và phụ gia. 
Hướng dẫn sử dụng: đổ trực tiếp vào két nước làm mát động cơ. 

Một số tiêu chuẩn của OEM tham khảo

TMC RP 320
ASTM D-6210
ASTM D-4985
ASTM D-3306
SAE 1941
GM 1825
GM 1899
CID A-A 52624A

Cummins CES14603
Caterpiller
Detroit Diesel 7se298
John Deere 8650-5
Case Corp. Ms1710
Ford New Holland 9-86
Thermo-King

Navistar
Freightliner 48-22880
Volvo GM
PACCAR
MACK
EMD M.1. 1748E
Waukesha 4-1974D

Dung dòch laøm maùt ñoäng cô

Blue Premix CoolantBlue Premix Coolant
SV-1 Coolant là nước giải nhiệt làm mát động cơ cao cấp, chống sôi két nước, chống gỉ
sét két nước, chống cặn bám đường dẫn nước trong động cơ và không làm hư hại ống
dẫn nước đến hệ thống giải nhiệt. SV-1 Coolant được sản xuất từ Ethylen Glycol (EG)
và nước đã loại bỏ các ion tạo muối gây ăn mòn và tắc đường dẫn nước làm mát như:

- 2- - 2- 2- 2- 3+ 2+ 2+ 2+ + + Cl , So4 , OH , CO3 , NO3 , SiO , Fe , Mn , Ca , Mg , Na , H  tạo cặn bám thành
đường dẫn nước làm mát.

Thành phần: Ethylen Glycol, nước khử ion và phụ gia. 
Hướng dẫn sử dụng: đổ trực tiếp vào két nước làm mát động cơ. 

SV-1SV-1

SV-5SV-5

www.daunhondongco.com
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VIPECVIPEC
Giaûi phaùp tuoåi thoï ñoäng cô

VIPECVIPEC
Giaûi phaùp tuoåi thoï ñoäng cô

VIPECVIPEC
Giaûi phaùp tuoåi thoï ñoäng cô

VIPECVIPEC
Giaûi phaùp tuoåi thoï ñoäng cô

10W-30; 10W-40; CK-4

Daàu nhôøn ñoäng cô Diesel xe oâtoâ

Tieâu chuaån kyõ thuaät

Bao bì: 6 lít

Độ bền vận hành đã qua thử
nghiệm: 10.000 km - 12.000 km

Để đáp ứng những thách thức của tiêu chuẩn khí thải Euro 5 sẽ được áp
dụng từ ngày 01/01/2022, Công ty TNHH Hoá Dầu -ASIAN đã tạo raVIPEC
dòng sản phẩm dầu nhớt động cơ đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro. Trong
đó  Master là một giải pháp hiệu năng cao để tối ưu hóa bảo trì.VIPEC

 Master 10W-30; 10W-40 là dầu nhờn động cơ đáp ứng về các tiêuVIPEC
chuẩn bôi trơn của động cơ thế hệ mới.  Master là chất bôiVIPEC
trơn tương thích hoàn toàn với tất cả các loại động cơ xăng và diesel đạt
chuẩn khí thải Euro 5.

Queùt chi tieát SP >>

SAE 10W-30, 10W-40

API SN/SM/CF/CJ-4

ACEA A3/B4-04/A3/B3-04

ACEA C3-10

MB 229.3 (v2012.2)

MB 229.5 (v2012.2)

VW 502.00/505.00

Renault RN 0710

Renault RN 0710

Renault RN 0700

Daàu nhôùt ñoäng cô xe oâtoâ, taûi nhoû

SAÛN PHAÅM V8.0 LAØ SÖÏ LÖÏA CHOÏN ÑEÅ ÑAÙP ÖÙNG TIEÂU CHUAÅN KHÍ
THAÛI EURO 4

SAE 15W-40
API CF-4/CF/CD/SL
JASO MA
MB227.0/1, E1-96
ACEA A1/B1-04

SAÛN PHAÅM V3.0 LAØ SÖÏ LÖÏA CHOÏN ÑEÅ ÑAÙP ÖÙNG TIEÂU CHUAÅN
KHÍ THAÛI EURO 3

Daàu nhôùt ñoäng cô xe oâtoâ, taûi nhoû

Queùt chi tieát SP
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Bao bì: 4 lít; 200 lít

VIPEC - V.Alpha/80W-90; 85W-140 là dầu truyền động đa năng, được thiết kế
dành cho các loại hộp số tay, các bộ truyền động cầu của xe hơi, các bộ vi sai
xe tải nặng, xe khách thương mại đường dài yêu cầu tiêu chuẩn API GL-5.

Tieâu chuaån kyõ thuaät

SAE 80W-90 & 85W-140

API GL-5

Dầu gốc khoáng và phụ gia chuyên dụng.

THÀNH PHẦN:

Tính naêng

Khả năng chịu tải cao, bảo vệ hiệu quả các bộ phận truyền bánh răng trong
điều kiện khắc nghiệt, kéo dài tuổi thọ các thiết bị truyền động.

Đặc tính dễ chảy ở nhiệt độ thấp giúp khởi động êm

Daàu truyeàn ñoäng hoäp soá & caàu (laùp)

SAE 80W-90; 85W-140; API GL-5

V.Alpha

Bao bì: 4 lít, 18 lít, 25 lít, 200 lít

VIPEC-Transmision 90, 140 là dầu truyền động đa năng, được thiết kế
dành cho các loại hộp số, các bộ truyền động cầu của xe cơ giới, hệ
thống truyền động thủy lực, hệ thống truyền động trực tiếp, bộ truyền
động cuối và vi sai, hệ thống truyền động cơ học máy móc thiết bị công
nghiệp, máy nông nghiệp, lâm nghiệp, khai khoáng...,  yêu cầu tiêu
chuẩn  API GL-1.

Khả năng chịu tải cao, bảo vệ hiệu quả các bộ phận truyền bánh răng
trong điều kiện khắc nghiệt, kéo dài tuổi thọ các thiết bị truyền động.

Đặc tính ma sát ổn định giúp chống trượt và giảm tiếng ồn. 

Tăng cường tính năng chống mài mòn, kéo dài tuổi thọ hệ thống truyền động. 

Độ bền ôxi hóa tuyệt hảo, giúp duy trì tính năng của dầu ở nhiệt độ cao
và duy trì độ sạch của hệ thống tuyền động.

SAE 90; 140

API GL-1

THÀNH PHẦN:

Dầu gốc khoáng và phụ gia chuyên dụng.

Daàu hoäp soá vaø baùnh raêng coâng nghieäp
SAE 90; 140;  API GL-1

Transmission

Tính naêng

Tieâu chuaån kyõ thuaät

Bao bì: 4 lít; 18 lít; 200 lít
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Tieâu chuaån kyõ thuaät

Coâng ngheä phuï gia

VIPEC AW là dầu thủy lực gốc kẽm có chỉ số độ nhớt cao. Loại dầu này có

chứa thành phần phụ gia gốc kẽm chống mài mòn, chống ôxi hóa, chống

tạo bọt, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sử dụng của các loại bơm và hệ

thống thủy lực tăng áp rất hiệu quả.  còn có thể sử dụng trongVIPEC AW

một vài loại hộp số và tuốc-bô tăng áp.

VIPEC cung cấp một loạt các sản phẩm dầu thủy lực đáp ứng đa dạng nhu

cầu của các khách hàng công nghiệp, vận tải và thi công cơ giới. Dãy sản

phẩm dầu thủy lực  cung cấp tính năng chống mài mòn vượt trội,VIPEC

chống ăn mòn tuyệt hảo cũng như tính bền nhiệt và bền ôxi hoá, phù hợp

cho các hệ thống thủy lực trên xe cơ giới, trong công nghiệp và bôi trơn

bánh răng, ổ đỡ tải trọng nhẹ.

Daàu thuûy löïc goác keõm

AW 32, 46, 68

Phụ gia chống mài mòn gốc kẽm

ISO 6743/4 - HM, DIN 51524 Part 2,
DIN 51502 HLP, Cincinnati Milacron 
Denision HF-0 & HF-2
US Steel 123 & HF-2

ISO VG 32; 46; 68

VIPEC HH là dầu thủy lực gốc kẽm có chỉ số độ nhớt cao. Loại dầu này có

chứa thành phần phụ gia gốc kẽm chống mài mòn, chống ôxi hóa, chống

tạo bọt, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sử dụng của các loại bơm và hệ

thống thủy lực tăng áp rất hiệu quả. HH còn có thể sử dụng trongVIPEC 

một vài loại hộp số và tuốc-bô tăng áp.

VIPEC cung cấp một loạt các sản phẩm dầu thủy lực đáp ứng đa dạng nhu

cầu của các khách hàng công nghiệp, vận tải và thi công cơ giới. Dãy sản

phẩm dầu thủy lực  cung cấp tính năng chống mài mòn vượt trội,VIPEC

chống ăn mòn tuyệt hảo cũng như tính bền nhiệt và bền ôxi hoá, phù hợp

cho các hệ thống thủy lực trên xe cơ giới, trong công nghiệp và bôi trơn

bánh răng, ổ đỡ tải trọng nhẹ.

Daàu thuûy löïc goác keõm

HH 32, 46, 68

Bao bì: 18 lít, 25 lít, 200 lít

Tieâu chuaån kyõ thuaät

Coâng ngheä phuï gia

Phụ gia chống mài mòn gốc kẽm

ISO VG 32; 46; 68

ISO 6743/4 - HM, DIN 51524 Part 2,
DIN 51502 HLP, Cincinnati Milacron 
Denision HF-0 & HF-2
US Steel 123 & HF-2

Bao bì: 200 lít

Queùt chi tieát SP >>

Queùt chi tieát SP >>

Queùt chi tieát SP >>
Queùt chi tieát SP >>

Trang 9

VIPECVIPEC
Giaûi phaùp tuoåi thoï ñoäng cô

VIPECVIPEC
Giaûi phaùp tuoåi thoï ñoäng cô

VIPECVIPEC
Giaûi phaùp tuoåi thoï ñoäng cô

VIPECVIPEC
Giaûi phaùp tuoåi thoï ñoäng cô



Coâng ngheä phuï gia

Phụ gia chống mài mòn không kẽm
(không tro).

Tieâu chuaån kyõ thuaät

ISO VG 32; 46; 68; 100

Màu sắc: Max. L1.5
o

Điểm rót chảy:  Min. -8 C
o

Nhiệt độ chớp cháy cốc hở: Min. 200 C
o

Chỉ số độ nhớt: Min. 95 C

 

Dùng cho các hệ thống thủy lực khác nhau trong môi trường công nghiệp.
Dùng trong các hệ thống thủy lực tải trọng nặng, nhiệt độ cao hoặc yêu cầu
kéo dài chu kỳ thay dầu. Hệ thống thủy lực làm việc trong môi trường khắc
nghiệt như phải khởi động ở nhiệt độ rất thấp hoặc nhiệt độ môi trường rất
cao. Dùng cho các hệ thống thủy lực chính xác yêu cầu phải kiểm soát độ
nhớt của dầu tối ưu qua các chu kỳ hoạt động và duy trì tính lọc.

VIPEC AWHF là dòng sản phẩm dầu thủy lực cao cấp với công nghệ vượt trội.
Hệ phụ gia hoàn toàn không kẽm, không tro giúp cải thiện tính năng lọc của dầu.
Kéo dài chu kỳ thay dầu gấp nhiều lần so với các dầu thông dụng, truyền thống.
Cải thiện nhiệt độ làm việc của hệ thống thủy lực tốt hơn. Chỉ số độ nhớt cao
giúp đảm bảo duy trì áp lực tốt, phù hợp cho các ứng dụng hệ thống thủy lực
hoạt động khắc nghiệt, liên tục.

Tính năng chống mài mòn ưu việt. Bảo vệ 
bơm thủy lực, giảm thời gian dừng máy và
giảm chi phí vận hành. Duy trì hiệu suất hệ 
thống thông qua các tính năng ưu việt như
độ sạch, khả năng qua lọc (NAS 1638), tách
nước, thoát khí và chống tạo bọt cực tốt. Ít 
gây hại cho môi trường thủy sinh. Ổn định 
nhiệt và chống ôxy hóa tốt, giúp hệ thống 
hoạt động tin cậy, kéo dài tuổi thọ của dầu 
trong điều kiện hoạt động khắc nghiệt.
Ngăn ngừa tích tụ cặn, giữ sạch hệ thống 
và giảm tần suất thay lọc dầu.

Lôïi ích cuûa saûn phaåm

VIPEC VG là dầu thủy lực gốc khoáng có chứa phụ gia chống ô-xy hóa, chống
ăn mòn chống tạo bọt cùng với các chất phụ gia chống mài mòn, đáp ứng đầy
đủ các yêu cầu sử dụng của các loại bơm và hệ thống thủy lực.  

Tieâu chuaån kyõ thuaät

ISO VG 32; 46; 68; 100

o
Nhiệt độ chớp cháy cốc hở: Min 200 C

Chỉ số độ nhớt: Min. 100

Xem thêm tại: www.vipec.com.vn

Denison HF-0 (T6H2OC hybrid pump test,

dry & wet), HF-1, & HF-2

Eaton Vickers I-286-S, M-2950-S

Cincinnati Machine P-68, P-69, and P-70

DIN 51 524 Part I, II, and III

Bosch Rexroth (mineral oil fluid for axial 

piston pum RE 90220 -01/ 09.09

Swedish Standard SS 15 54 34 AV

Phân loại theo: ISO 6743/4   HM

Dùng cho các hệ thống thủy lực khác nhau trong môi trường công nghiệp.
Dùng trong các hệ thống thủy lực tải trọng vừa, hệ thống thủy lực làm việc
trong môi trường không khắc nghiệt nhiệt độ môi trường rất bình thường.

Daàu thuûy löïc khoâng tro, khoâng keõm
AWHF

Bao bì: 200 lít

VG
Daàu thuûy löïc goác khoaùng

Bao bì: 18 lít, 25 lít, 200 lít

Queùt chi tieát SP >>Trang 11

Daàu truyeàn ñoäng; thuûy löïc ña naêng
1. Giới thiệu chung
    Dầu truyền động, thủy lực  AGRITRANS UTTO 4  được thiết kế dùng cho máy nông nghiệp, công nghiệp, máy công trường xây dựng theo tiêu chuẩn
    CATERPILLAR TO-4. 

2. Ứng dụng:
    Dùng trong bộ truyền động PST (Power shift transmisions), hệ thống thủy lực, hệ thống phanh ngập dầu, hộp số trợ lực, cầu xe và truyền động cuối. 

3. Cấp độ nhớt SAE 10W
-   ALLISON C4 (SAE 10W)
 
4. Đặc tính chung
-   Các chức năng chống mài mòn và chống ăn mòn xuất sắc
-   Hiệu suất cao đối với các đệm phốt
-   Chống tạo bọt
-   Chức năng ma sát đáp ứng cho các loại thiết bị được khuyến nghị

ARGRITRANS UTTO-4
VIPECVIPEC

Giaûi phaùp tuoåi thoï ñoäng cô
VIPECVIPEC

Giaûi phaùp tuoåi thoï ñoäng cô
VIPECVIPEC

Giaûi phaùp tuoåi thoï ñoäng cô

Bao bì: 200 lít

Queùt chi tieát SP >>
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DAÀU NHÔÙT  - THÖÔNG HIEÄU UY TÍN - SAÛN PHAÅM CHAÁT LÖÔÏNGVIPEC

THAØNH VIEÂN VAØNG HOÄI DOANH NGHIEÄP VIEÄT NAM 2013

CUÙP VAØNG SAÛN PHAÅM TIN CAÄY-DÒCH VUÏ HOAØN HAÛO-NHAÕN HIEÄU ÖA DUØNG NAÊM 2013

DO NGÖÔØI TIEÂU DUØNG BÌNH CHOÏN

CUÙP VAØNG THÖÔNG HIEÄU TIEÂU BIEÅU NAÊM 2014 DO NGÖÔØI TIEÂU DUØNG BÌNH CHOÏN

CUÙP VAØNG TOÁP 50 SAÛN PHAÅM VAØ DÒCH VUÏ TOÁT NHAÁT 2015 DO NGÖÔØI TIEÂU DUØNG BÌNH CHOÏN



GOÙC CHUYEÂN GIA

Độ nhớt đóng vai trò quan trọng trong tính chất của một loại dầu động cơ. Nếu đánh giá theo hệ thống phân cấp độ nhớt của SAE, dầu
có chữ "W" là loại đa cấp, dùng trong tất cả các mùa. Khi phân loại theo tính năng API, các ký tự sau chữ "S" hay "C" có thứ tự càng lớn
trong bảng chữ cái càng tốt. Chữ "C", phân cấp cho động cơ dầu diesel Chữ "S", phân cấp cho động cơ xăng. Ví dụ: API CF-4/SG, sử
dụng cho động cơ xăng và động cơ diesel. API SG, chỉ sử dụng cho động cơ xăng. Thay dầu động cơ cho xe là một trong những việc
quan trọng đối với hầu hết những người sử dụng xe hơi, xe máy. Tuy nhiên, không phải tất cả mọi người đều hiểu cặn kẽ về những tính
năng, cũng như thông số ghi trên bao bì của sản phẩm. Điển hình như chữ “W” trong ký hiệu "SEA 10W-40" ghi trên các loại bao bì dầu
nhớt thường ít ai tìm hiểu hay quan tâm. Chữ "W"  để chỉ từ “Winter” (Mùa đông). Trong chuyên ngành thì ký hiệu "10W" sau chữ "SAE"o
cho biết điểm rót chảy của sản phẩm dầu động cơ là ở -20 C, ở nhiệt độ này, động cơ xe của bạn vẫn hoạt động tốt (bởi vì nhớt chưa
bị đông cứng).

Choïn daàu nhôùt ñoäng cô theo 03 tieâu chí sau:

1. Chọn dầu nhớt động cơ theo độ nhớt

2. Chọn dầu nhờn theo tính năng 
Khi phân loại theo tiêu chuẩn này, các nhà sản xuất lại thống nhất phân theo tiêu chuẩn của Viện dầu mỏ Mỹ API (American Petroleum
Institute).
API phân ra theo cấp S (Service) dùng để dành cho dầu đổ vào động cơ xăng và C (Commercial) cho các động cơ diesel. Hiện tại, với
động cơ xăng, API phân ra nhiều loại với thứ tự tiến dần từ SA, SB, SC tới mới nhất là SN. Đối với động cơdiesel, API chia thành CA,
CB, CC, CD, CH(CH-4), và mới nhất hiện tại là CI(CI-4). Càng về sau, chất lượng sản phẩm càng tốt do các nhà sản xuất phải thêm
vào những chất phụ gia đặc biệt để thích nghi với những công nghệ động cơ mới. API mới nhất hiện tại dành cho động cơ diesel là CI-4.

Trên các sản phẩm dầu động cơ thương mại, các nhà sản xuất thường ghi đầy đủ 2 cách phân loại này. Tùy thuộc vào đặc điểm động cơ
mà những hãng xe khuyến cáo người tiêu dùng sử dụng loại dầu nào. Bạn có thể tự đánh giá hay lựa chọn cho mình, nhưng tốt hơn cả
hãy hỏi ý kiến của các chuyên gia hay nhờ kỹ thuật viên của hãng tư vấn.

3. Đặc điểm riêng của mỗi sản phẩm

NẾU ĐỘNG CƠ ĐÃ CŨ VÀ THƯỜNG CHỞ HÀNG NẶNG, ĐI ĐƯỜNG DÀI THÌ NÊN CHỌN DẦU
NHỜN ĐỘNG CÓ ĐỘ NHỚT CAO (ĐẶC HƠN) NHƯ SAE 20W-50. ĐIỀU NÀY CÓ HỢP LÝ KHÔNG?

Về cơ bản, độ nhớt SAE 20W-50 là độ nhớt cao (đặc), khó luân chuyển bên trong động cơ hơn nhưng lại
có khả năng làm kín khe hở tốt hơn, do đó độ nhớt này phù hợp với các động cơ cũ đã hao mòn, có tình
trạng đổ hơi nhẹ sẽ giúp giảm tiếng ồn, giảm tiêu hao dầu nhớt nhưng động cơ hoạt động sẽ nặng hơn và
tiêu hao nhiên liệu nhiều hơn.

Trong khi đó, độ nhớt SAE 15W-40 được cho là độ nhớt tối ưu cho xe vận tải nặng và thiết bị thi công cơ giới
nhờ đặc tính luân chuyển tốt ở nhiệt độ thấp và tính bền trượt cắt cao hơn ở điều kiện làm việc khắc nghiệt
(dầu nhớt khó bị phá hủy) so với độ nhớt đặc như SAE 50 và SAE 60. Độ nhớt SAE 15W-40 là độ nhớt phổ
biến thường được các nhà sản xuất động cơ hạng nặng khuyên dùng hơn bởi khả năng luân chuyển tốt, tiết
kiệm nhiên liệu hơn so với độ nhớt cao hơn (đặc hơn) mà vẫn cung cấp tính bền trượt cắt tốt.

CÓ PHẢI SỬ DỤNG DẦU NHỚT ĐỘNG CƠ CÓ CHẤT LƯỢNG CÀNG CAO THÌ
THỜI GIAN THAY DẦU NHỚT CÀNG DÀI, ĐIỀU NÀY CÓ ĐÚNG KHÔNG?

Loại dầu nhớt sử dụng là một trong những yếu tố xem xét nhằm xác định thời gian thay dầu hợp lý, tuy nhiên, đây không phải
yếu tố quyết định. Công nghệ động cơ và điều kiện vận hành xe là hai yếu tố quan trọng nhất quyết định đến định kỳ thay nhớt
động cơ. Các thay đổi trong thiết kế động cơ và điều kiện vận hành xe dẫn đến thay đổi rõ rệt đối với định kỳ thay dầu nhớt
động cơ. Việc sử dụng loại dầu nhớt tốt hơn, chất lượng hơn sẽ mang lại nhiều lợi ích về bảo vệ chống mài mòn, chống ăn
mòn, giữ sạch động cơ nhằm tăng cường hiệu suất vận hành và kéo dài tuổi thọ động cơ hơn là kéo dài chu kỳ thay dầu.

Tham khảo hướng dẫn sử dụng của xe hoặc dịch vụ phân tích mẫu dầu để đánh giá và thiết lập thời gian thay dầu phù hợp với
từng điều kiện vận hành cụ thể.

NGOÀI THỊ TRƯỜNG, TRÊN BAO BÌ DẦU NHỜN ĐỘNG CƠ THƯỜNG GHI CÁC THÔNG SỐ NHƯ:
0W-30, 5W-30, 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-50... NHỮNG THÔNG SỐ NÀY MANG Ý NGHĨA GÌ?

Độ nhớt đóng vai trò quan trọng trong tính chất của một loại dầu động cơ.  Nếu đánh giá theo hệ thống phân cấp độ nhớt của SAE, dầu có chữ "W" là loại đa cấp, dùng trong tất
cả các mùa. Điển hình như chữ “W” trong ký hiệu "SAE 15W-40" ghi trên các loại bao bì dầu nhớt thường ít ai tìm hiểu hay quan tâm. Chữ "W" để chỉ từ “Winter” (Mùa đông).

o
Trong chuyên ngành thì ký hiệu "5W" sau chữ "SAE" cho biết điểm rót chảy(nhiệt độ rót chảy) của sản phẩm dầu động cơ là ở -25 C, ở nhiệt độ này, động cơ xe của bạn vẫn
khởi động tốt (nhớt chưa bị đông cứng).

Các thông số như 15W-40; 20W-50, là thông tin thể hiện độ nhớt của dầu nhờn động cơ, được quy định theo tiêu chuẩn SAE J300. các độ nhớt như SAE40, 50,.. gọi là độ nhớt
đơn cấp, các độ nhớt có ghi dạng “W” gọi là độ nhớt đa cấp.

Áp lực về cạnh tranh giá thành vận chuyển, thời gian giao hàng, tải trọng...Xe của bạn phải làm việc quá sức và không được bảo dưỡng
và sử dụng đúng chủng loại dầu nhớt. Sau một thời gian động cơ bắt đầu xuống cấp, giảm hiệu suất, động cơ bị mài mòn và bám dính
nhiều cặn bẩn. Tuổi thọ của động cơ có thể giảm đi rất nhiều vì những sai lầm của người sử dụng! Xe tải nặng đường dài, đặc biệt là xe
đầu kéo thường xuyên chịu tải nặng hoặc quá tải. Điều này gây ảnh hưởng rất lớn đến tuổi thọ của động cơ, máy móc và phát sinh chi
phí bảo dưỡng, bảo trì và sửa chữa rất lớn. Nguyên nhân do đâu?

XE VẬN TẢI NẶNG CHẠY ĐƯỜNG DÀI NÊN SỬ DỤNG LOẠI DẦU NHỚT ĐỘNG CƠ NÀO? 

- Nguyên nhân thứ nhất: do xe chạy quá tải.
- Nguyên nhân thứ hai: Khai thác quá giới hạn cho phép của loại dầu động cơ đang sử dụng.
- Nguyên nhân thứ ba: Sử dụng sản phẩm dầu không đủ tiêu chuẩn chất lượng cho động cơ tải nặng đường dài.

Những yếu tố này gây ra những thiệt hại gì cho động cơ: 
- Tuổi thọ của động cơ giảm đi rất nhiều
- Chi phí bảo dưỡng tăng lên rất cao.
- Hiệu suất làm việc của động cơ giảm nhiều
- Tiêu hao nhiên liệu nhiều, dẫn đến giá thành vận chuyển tăng, khó cạnh tranh.

- Nói chung tâm lý của người tiêu dùng nghĩ rằng rẻ là tiết kiệm chi phí, đó là sai lầm.
Bài toán kinh tế:
- Sử dụng sản phẩm chất lượng cao – Tăng tuổi thọ động cơ – Giảm thời gian bảo trì
- Sử dụng sản phẩm chất lượng cao – Giảm chi phí bảo dưỡng – Tăng thời gian vận hành trên đường
- Sử dụng sản phẩm chất lượng cao – Giảm tiêu hao nhiên liệu – Tăng sức cạnh tranh giá thành vận chuyển đáng kể.
- Sử dụng sản phẩm chất lượng cao – Tăng hiệu suất làm việc của động cơ – Tăng sức cạnh tranh thời gian vận chuyển.
  Cuối cùng, quyết định thế nào là tùy thuộc vào mức độ quan tâm đến tuổi thọ phương tiện của người sử dụng và bài toán
  kinh tế mà người chủ phương tiện sẽ thấy có lợi khi sử dụng những sản phẩm dầu nhớt động cơ chất lượng cao.

Quan niệm sai lầm của người sử dụng:
- Đánh giá đổ đồng tất cả các loại dầu nhớt cùng phẩm cấp.
- Quan niệm cấp độ nhớt (SAE) 15W-40; 20W-50 là phẩm cấp rất phổ biến ở Việt Nam,  đó là quan niệm sai lầm.  Cấp tính năng (API),
  mới là các thông số cần quan tâm. Đối với động cơ diesel, (API) là: CD, CF, CH, CI, CJ. Động cơ xăng, (API)  là: SE, SF, SL, SM, SN.
  Các thông số này nói lên 1 phần chất lượng của dầu, nhưng mặc dù cùng cấp tính năng này, sản phẩm  của các hãng khác nhau vẫn
  có sự chênh lệch đẳng cấp rõ rệt.

www.daunhondongco.com/tin tức 

http://www.daunhondongco.com/tin
http://www.daunhondongco.com/ti
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KHI DẦU THỦY LỰC BỊ NHIỄM NƯỚC, PHẢI XỬ LÝ NHƯ THẾ NÀO?
Nước có thể hòa tan trong dầu dưới 3 dạng sau đây:

Dạng nước hòa tan hoàn toàn vào trong dầu : Thông thường, hàm lượng nước tối đa có  thể hòa tan hoàn
toàn vào trong dầu chiếm khoảng 0,01% - 0,05% khối lượng.

Dạng nhũ tương: Khi hàm lượng nước trong dầu vượt quá mức ngưỡng giới hạn cho phép.

    Dạng nước tự do(tách lớp): Khi hàm lượng nước trong dầu ở mức quá ngưỡng cho phép nhiều lần, dầu sẽ
có màu trắng đục và đây là dấu hiệu có thể quan sát được bằng mắt thường. Do nước nặng hơn dầu nên
cách khắc phục đơn giản nhất để có thể loại bỏ nước ra khỏi dầu là xả đáy. Tuy nhiên, cách này không thể
loại bỏ hoàn toàn nước nhiễm trong dầu khi quá ngưỡng cho phép.Sau khi xả đáy, lấy mẫu dầu phân tích để
xác định hàm lượng nước còn lại có nằng trong ngưỡng giới hạn cho phép không để quyết định nên thay
mới hay sử dụng lại dầu tạp nhiễm..

DẦU THỦY LỰC BỊ BỌT NHIỀU - NGUYÊN NHÂN VÀ BIỆN PHÁP KHÁC PHỤC

Nguyên nhân

1. Không khí lọt vào hệ thống
    (Thông thường do phốt làm kín bị mòn)

2. Mức dầu trong bồn chứa thấp

3. Dầu nhớt bị tạp nhiễm

Cách khắc phục

1. Kiểm tra các vị trí bị hở, bị mòn và khắc phục
    để chặc không cho khí đi vào hệ thống.

2. Châm thêm dầu cùng loại vào bồn chứa

3. Kiểm tra hệ thống lọc dầu và thay dầu nếu
    cần thiết.

KHI NHIỆT ĐỘ BỒN DẦU THỦY LỰC BỊ QUÁ NHIỆT, CẦN PHẢI LÀM GÌ!

Không nhiễm 
nước

Nhiễm nước Nhiễm nước

Nguyên nhân Cách khắc phục

Cài đặt áp suất trên van an toàn thấp hơn áp suất cần thiết vận 
hành cơ cấu chấp hành làm cho bơm dầu bơm mạnh hơn và liên
tục hơn và kết quả là dầu nhanh bị nóng do phải làm việc quá tải.

Kiểm tra và thiết lập lại hệ thống van an toàn cho hợp lý.

Van an toàn bị kẹt bởi cặn bẩn 1. Vệ sinh van an toàn   -   2. Kiểm tra lọc nhớt (vệ sinh hoặc thay mới nếu cần)

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến dầu thủy lực trong bồn bị nóng lên, quá nhiệt, hãy tham khảo một vài nguyên nhân sau:

Dầu không bị bọt Dầu bị tạo bọt

Hệ thống làm mát dầu nhớt thủy lực làm việc không hiệu quả
Kiểm tra lưu lượng của hệ thống làm mát  -  Kiểm tra nhiệt độ nước làm mát  - 

Kiểm tra hệ thống có bị nghẹt, tắc bởi cặn bẩn hay không và làm sạch nếu cần

Sử dụng dầu thủy lực quá loãng hoặc quá đặc Xả bỏ dầu nhớt cũ, thay bằng dầu mới phù hợp

Bơm bị mòn Kiểm tra sửa chữa bơm hoặc thay bơm nếu cần

DỊCH VỤ HỖ TRỢ KỸ THẬT SAU BÁN HÀNG

Tư vấn kỹ thuật: 0917 118 586

Đường dây nóng (hot line): 0913 711 623

Điện thoại công ty VIPEC: (028) 2200.5480 - (028) 5429.7887 

Để có thêm thông tin  sản phẩm dầu nhớt , xin vui lòng truy cập các địa chỉ website bên dướiVIPEC

GOÙC CHUYEÂN GIA


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14

