
 

Thông Tin Sản Phẩm 
 

Hơn 120 năm hoạt động, là 1 trong 10 Tập đoàn Dầu khí lớn nhất thế giới 
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Q8 Formula Excel 5W-40 
 
 
Mô tả sản phẩm 

• Dầu động cơ tổng hợp hoàn toàn hiệu suất cao. 
• Dầu động cơ tổng hợp hoàn toàn hiệu suất cao cho xe ô tô và xe thương mại sử dụng 

động cơ xăng, khí dầu mỏ hóa lỏng hoặc dầu hút khí tự nhiên hoặc turbo tăng áp và 
phun nhiên liệu trực tiếp. 

 
 
 
Ứng dụng sản phẩm 

• Dầu động cơ tổng hợp hoàn toàn hiệu suất cao cho xe ô tô và xe thương mại có động 
cơ xăng, khí dầu mỏ hóa lỏng hoặc dầu hút khí tự nhiên hoặc turbo tăng áp và phun 
nhiên liệu trực tiếp. 

• Đặc biệt khuyến nghị cho động cơ đa van, hiệu suất cao sử dụng bộ chuyển đổi xúc tác. 
 
 
 

Tính năng sản phẩm OEM phê duyệt Khuyên dùng 
§ ACEA A3/B4 
§ API SN/CF 
§ JASO MA2 

§ MB Approval 229.3 
§ VW 502.00/505.00 
§ BMW LL-01 
§ Porsche A40 
§ Renault RN 700, RN 710 

§ GM LL-025B 
§ VW 505.01 
§ Ford M2c 917-A 
§ PSA PEUGEOT 

CITROËN B71 2300 
 
 
 
Lợi ích sản phẩm 

• Dầu nhớt động cơ tổng hợp quanh năm 
• Chứa các thành phần giảm ma sát 
• Bảo vệ động cơ tuyệt vời sau khi khởi động lạnh 
• Cung cấp độ bền màng dầu cao và do đó hạn chế hao mòn động cơ 
• Tạo hiệu suất động cơ tuyệt vời ở các điều kiện lái xe khác nhau 
• Ngăn chặn sự hình thành của mụi đen 
• Độ biến động thấp cung cấp mức giảm độ nhớt tối thiểu 
• Giảm tác động môi trường 
• Chất bôi trơn thân thiện với bộ chuyển đổi xúc tác 
• 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 
• Bảo vệ vượt trội chống lại sự hình thành bọt, rỉ sét và ăn mòn 


