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Mô tả sản phẩm 

• Dầu nhớt động cơ Diesel hiệu suất siêu cao 
• Được thiết kế để bôi trơn động cơ diesel phát thải thấp 

 
 
Ứng dụng sản phẩm 

• Sử dụng cho tất cả động cơ 4 thì hiệu xuất cao, chịu tải nặng. 
• Có thể áp dụng khoảng thời gian thay nhớt mở rộng theo chỉ định của OEM đối với 

động cơ diesel chất lượng cao. 
• Sử dụng cho động cơ diesel hút khí thông thường, tăng áp hoặc siêu tăng áp và có hoặc 

không có hệ thống làm mát liên động và được trang bị trong phương tiện thương mại 
hoặc thiết bị ngoài đường cao tốc. 

• Cũng thích hợp cho động cơ xăng. 
 
 
Tính năng sản phẩm 

• API CH-4/SJ 
• ACEA E5, E3, B3, A3 
• MAN M3275 
• MB 228.3 
• Volvo VDS-2 
• MTU Type 2 
• Mack EO-M Plus 
• Cummins CES 20071, -72, -76, -77, -78 
• Caterpillar ECF-1 
• Renault VI RLD and RLD-2 
• Vượt quá yêu cầu của DAF, IVECO and Scania 

 
 
Lợi ích sản phẩm 

• Bảo vệ tuyệt vời chống lại sự đánh bóng lỗ khoan và mặc cam 
• Cung cấp thời gian xả dầu kéo dài và giảm chi phí bảo trì 
• Bảo vệ động cơ chống mài mòn 
• Cung cấp dầu bôi trơn nhanh sau khi khởi động lạnh, do đó hạn chế hao mòn động cơ 
• Ngăn chặn sự tắc nghẽn động cơ do muội đốt 
• Chất lượng hiệu suất cho phép ứng dụng rộng rãi từ ô tô đến xe tải 

 
 
Hạn chế sản phẩm 

• Không sử dụng dầu này trong động cơ diesel hai thì của Detroit Diesel / GM Allison. 
Những động cơ này nên được bôi trơn bằng Q8 T 200. 


