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Mô tả sản phẩm 

• Dầu động cơ tổng hợp hoàn toàn hiệu suất cao tiết kiệm nhiên liệu SAE 5W-30 đáp 
ứng Ford WSS M2C 913-D cho động cơ Euro 5 & 6 của Ford mang lại hiệu quả tiết 
kiệm nhiên liệu tới 3% trở lên. 

• Dầu động cơ cho xe ô tô và xe thương mại sử dụng động cơ xăng hoặc dầu cho động 
cơ hút khí tự nhiên hoặc turbo tăng áp. 

• Chuyên sử dụng cho động cơ Ford dầu và xăng thế hệ mới nhất đáp ứng luật phát thải 
Euro 5 & Euro 6 của Châu Âu. 
 

 
 
Ứng dụng sản phẩm 

• Sử dụng cho động cơ Ford dầu và xăng thế hệ mới nhất đáp ứng luật phát thải Euro 5 
& Euro 6 của Châu Âu. 

• Tương thích ngược với tất cả các động cơ cần dầu tiêu chuẩn Ford WSS M2C 912-A, 
913-A / B & 913-C. 

• Được phát triển đặc biệt cho công nghệ động cơ mới nhất của Ford sử dụng đai thời 
gian ướt. 

 
 
 

Tính năng Khuyên dùng 
§ ACEA A5/B5 § JLR STJLR.03.5003 

§ Renault RN0700 
§ Fiat 9.55535 G1 
§ Ford WSS M2C913-D 
§ Ford WSS M2C913-C 
§ Ford WSS M2C913-A/B 

 
 
 
Lợi ích sản phẩm 

• Dầu nhớt được thiết kế cho động cơ xăng xe khách và động cơ dầu Euro 5 và 6 thế hệ 
mới nhất của Ford. 

• Tăng cường tiết kiệm nhiên liệu lên tới 3% hoặc hơn. 
• Tương thích ngược với các dòng động cơ xăng và động cơ dầu của Ford. 
• 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. 


