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Q8 T 520 15W-40 
 
 
Mô tả sản phẩm 

• Là một sản phẩm dầu nhớt bôi trơn động cơ đa năng sử dụng được trong hầu hết các 
loại động cơ. 

 
 
Ứng dụng sản phẩm 

• Sử dụng cho tất cả động cơ đốt trong hiệu suất cao 4 thì hút khí tự nhiên thông thường, 
turbo tăng áp hoặc siêu nạp yêu cầu hoạt động trong điều kiện từ trung bình đến nặng 
và yêu cầu kéo dài khoảng thời gian thay dầu. 

• Đồng thời sử dụng được cho tất cả các loại động cơ xe chở khách và xe tải có động cơ 
xăng hút khí tự nhiên hoặc turbo tăng áp, động cơ sử dụng nhiên liệu khí hoá lỏng hoặc 
động cơ dầu. 

 
 
Khuyên dùng sản phẩm 

• Q8 T 520 15W-40 có thể được sử dụng làm chất bôi trơn động cơ trong xe thương mại, 
xe buýt, máy móc thiết bị đường cao tốc / xây dựng hoặc thiết bị quân sự, khi một hoặc 
nhiều thông số kỹ thuật sau đây được sử dụng để mô tả chất lượng dầu nhờn cần thiết: 

 
 
Tính năng sản phẩm 

• API CG-4/CF 
• ACEA E2 
• Volvo VDS 
• MB 228.1 
• MAN 271 
• Cat ECF-1/ECF-2 
• Cummins CES 20071, -72, -76, -77, 20078 

 
 
Lợi ích sản phẩm 

• Dầu động cơ vạn năng thích hợp cho tàu cá, xe khách, xe tải và các loại máy móc công 
nghiệp 

• Chất bôi trơn động cơ / truyền động chung cho xe buýt và thiết bị quân sự hoặc máy 
móc xây dựng 

• Dầu nhớt động cơ đa cấp SAE 15W-40 được sử dụng quanh năm 
• Cung cấp giải pháp bôi trơn hoàn hảo sau khi khởi động lạnh, do đó hạn chế hao mòn 

động cơ 
• Tiết kiệm nhiên liệu, tăng công suất động cơ và kéo dài khoảng thời gian thay dầu nhớt 
• Cung cấp giải pháp hoàn hảo chống mài mòn, gỉ và đóng cặn, bảo vệ động cơ và piston 
• Phân tán và làm sạch buồng đốt, ngăn chặn sự tắc nghẽn động cơ do muội đốt 
• Tăng mức độ tẩy rửa và phân tán để giảm ma sát và làm kín séc măng 
• Chất lượng và hiệu suất cao cho phép sử dụng rộng rãi từ tàu cá, ô tô đến xe tải 


