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Q8 Formula Elite C2 5W-30 
 
 
 
Mô tả sản phẩm 

• Q8 Formula Elite C2 5W-30 là loại dầu động cơ xe khách tổng hợp ưu việt 
• Cung cấp hiệu quả tiết kiệm nhiên liệu tốt nhất. Khả năng tương thích dầu sinh học cao 

và bảo vệ động cơ Peugeot và Citroen (PSA) hoàn hảo.  
• Sản phẩm vượt quá các yêu cầu của ACEA C2 và đạt được các yêu cầu nghiêm ngặt 

của thông số kỹ thuật PSA B71 2290-2014 
 
 
 
Ứng dụng sản phẩm 

• Q8 Formula Elite C2 5W-30 được phát triển đặc biệt cho động cơ Peugeot / Citroen 
Châu Âu 4 và 5 yêu cầu thông số kỹ thuật PSA B71 2290-2014 

• Tương thích hoàn hảo với các động cơ yêu cầu thông số kỹ thuật ACEA A1/B1 và 
ACEA A5/B5 

• Sản phẩm này phù hợp cho xe khách và xe thương mại có động cơ hút khí tự nhiên 
hoặc tăng áp sử dụng nhiên liệu xăng, khí hoá lỏng (LPG) hoặc dầu tiêu chuẩn Châu 
Âu 4 và 5 yêu cầu ACEA C2. 

 
 
 
Tính năng sản phẩm & OEM phê duyệt 
§ ACEA C2 
§ API SN 
§ PSA B71 2290-2014 
 
 
 
Lợi ích sản phẩm 

• Hiệu xuất tiết kiệm nhiên liệu hơn 2.5% 
• Cung cấp sự bảo vệ tuyệt vời cho bộ xúc tác xả và bộ lọc hạt diesel 
• Làm sạch động cơ vượt trội tăng độ bền động cơ 
• 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 


