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Q8 Formula M Long Life 5W-40 
 
 
Mô tả sản phẩm 

• Dầu động cơ tổng hợp hoàn toàn công nghệ Low SAPS SAE 5W-40 cho động cơ xe 
hơi tiêu chuẩn Châu Âu 4 & 5. 

• Dầu động cơ cho xe ô tô và xe thương mại sử dụng động cơ xăng hoặc dầu tiêu chuẩn 
Châu Âu 4 & 5 sử dụng động cơ hút khí tự nhiên hoặc turbo tăng áp yêu cầu dầu động 
cơ LowSAPS. 

 
 
 
Ứng dụng sản phẩm 

• Dầu động cơ chuyên dùng cho xe hơi và động cơ xe thương mại của Mercedes-Benz 
cần dầu LowSAPS. 

• Kéo dài khoảng thời gian thay nhớt định kì. 
• Được phát triển đặc biệt cho động cơ dầu Mercedes-Benz tiêu chuẩn Châu Âu 5 được 

trang bị bộ lọc bụi DPF với yêu cầu thông số kỹ thuật dầu động cơ MB 229,51 & 
229,31. 

• Loại dầu A40 của Porsche được phê duyệt cho các động cơ phun xăng trực tiếp và / 
hoặc tăng áp mới nhất của Porsche được sử dụng trong tất cả các mẫu xe mới nhất của 
Porsche: Boxster, Cayman, 911, 911 Turbo và Cayenne. 

 
 
 

Tính năng OEM phê duyệt Khuyên dùng 
§ ACEA C3 
§ API SN 

§ MB Approval 229.51 
§ VW 502.00/505.01/505.00 
§ BMW LL-04 
§ Porsche Oil Category A40 

§ Ford WSS-M2C 917A 
§ Abarth 0102 
§ GM dexos2 
§ MB 229.31 

 
 
 
Lợi ích sản phẩm 

• Độ nhớt vẫn giữ ổn định trong toàn bộ vòng dịch vụ của dầu để bảo vệ động cơ tối ưu. 
• Dầu bôi trơn được thiết kế cho động cơ xăng và động cơ diesel của xe hơi MB cho các 

mẫu Châu Âu 4 và Châu Âu 5. 
• Dầu động cơ LowSAPS bảo vệ hệ thống xử lý khí thải. 
• Giảm mức tiêu thụ nhiên liệu. 
• Tương thích với hầu hết các động cơ dầu và xăng của Mercedes-Benz đời trước. 
• Tăng khoảng thời gian thay nhớt định kỳ. 
• Độ bền màng dầu cao trong mọi điều kiện vận hành động cơ. 
• Hiệu suất động cơ tuyệt vời ở mọi điều kiện lái xe. 
• Bảo vệ vượt trội chống lại sự hình thành bọt, rỉ sét và ăn mòn. 


