
 

Thông Tin Sản Phẩm 
 

Hơn 120 năm hoạt động, là 1 trong 10 Tập đoàn Dầu khí lớn nhất thế giới 
 

Sản xuất & nhập khẩu từ Bỉ www.q8oils.com www.quanghungoils.com 

Q8 Formula Special G Long Life 5W-30 
 
 
Mô tả sản phẩm 

• Dầu động cơ tổng hợp hoàn toàn hiệu suất cực cao công nghệ Low SAPS SAE 5W-30 
cho động cơ tiêu chuẩn Châu Âu 5 & 6 kéo dài thời gian thay dầu. 

• Dầu động cơ cho xe ô tô và xe thương mại sử dụng động cơ xăng, dầu khí hoá lỏng 
hoặc dầu tiêu chuẩn Châu Âu 5 & 6 sử dụng động cơ hút khí tự nhiên hoặc tăng áp yêu 
cầu dầu động cơ LowSAPS. 

 
 
 
Ứng dụng sản phẩm 

• Dầu động cơ cho xe ô tô và xe thương mại sử dụng động cơ xăng, dầu khí hoá lỏng 
hoặc dầu tiêu chuẩn Châu Âu 5 & 6 sử dụng động cơ hút khí tự nhiên hoặc tăng áp yêu 
cầu dầu động cơ LowSAPS. 

• Được phát triển đặc biệt cho động cơ GM Opel Châu Âu 5 & 6 yêu cầu thông số kỹ 
thuật dầu động cơ GM Dexos2. 

• Tương thích ngược với động cơ GM Opel yêu cầu thông số kỹ thuật dầu động cơ GM-
LL-A-025 & GM-LL-B-025. 

 
 
 

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

§ MB Approval 
229.51/229.52 

§ GM dexos2 
§ BMW LL-04 

§ Ford M2C 917-A 
§ VW 502.00/505.01/505.00 
§ MB 229.31 
§ Có thể dùng cho động cơ 

yêu cầu ACEA C2 
 
 
 
Lợi ích sản phẩm 

• Dầu nhờn được thiết kế cho xe ô tô động cơ xăng và dầu GM Opel cho các mẫu Châu 
Âu 5 & 6. 

• Công thức LowSAPS bảo vệ Bộ chuyển đổi xúc tác xả và Bộ lọc hạt Diesel. 
• Làm sạch động cơ tuyệt vời và bảo vệ chống mài mòn làm tăng độ bền của động cơ. 
• Giảm mức tiêu thụ nhiên liệu. 
• Kéo dài khoảng thời gian thay nhớt. 
• 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. 


