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Q8 Auto CVT EVO 
Dầu tổng hợp dành cho hộp số tự động vô cấp CVT 
 
 
Mô tả sản phẩm 

• Q8 Auto CVT EVO là dầu tổng hợp dành cho hộp số tự động vô cấp CVT (Continuous 
Variable Transmission - CVT) cho các xe ô tô khách hiện đại ngày nay. Sản phẩm này 
được cắt ổn định, cung cấp khoảng thời gian thay thế mở rộng, giữ hiệu suất tuyệt vời 
và ngăn ngừa trượt đai/ ly hợp và sự cố. Nó duy trì ma sát thấp và áp lực dầu cao, và 
cung cấp một màng dầu mạnh mẽ, hiệu quả. 
 
 

Ứng dụng sản phẩm 
• Q8 Auto CVT EVO được áp dụng cho hộp số tự động vô cấp CVT trên xe khách. Nó 

đáp ứng các đặc điểm kỹ thuật JASO LVFA. Sản phẩm dựa trên công nghệ mới và vượt 
quá yêu cầu của tất cả các nhà sản xuất lớn như Toyota, Nissan, Mitsubishi, Subaru, 
Suzuki, Hyundai, Honda, Daihatsu, Mini, BMW, Chrysler và General Motors. 
 
 

Thông số kỹ thuật và phê duyệt  
§ BMW/MINI CVT V1/ EZL 799A 
§ MB 236.20 
§ Subaru Lineartronic chain CVT 
§ Chrysler CVT+4/ NS-2 
§ Mazda JWS 3320 
§ Fiat Tutela Car CVT NG 
§ Mitsubishi CVTF ECO J4/ CVTF-J4+ 
§ GM DEX-CVT 
§ Nissan KTF-1/ NS-3 
§ Toyota CVTF FE 
§ Honda CVT 
§ Hyundai/Kia CVT-1 
§ Suzuki CVT Green 2 
§ VAG VW G 052 180/ VW G 052 516 
§ Renault Matic CVT 

 

 
 
Lợi ích sản phẩm 

• Bảo vệ vượt trội khỏi sự mài mòn và tăng tuổi thọ linh kiện 
• Bảo vệ đặc biệt chống gỉ và ăn mòn 
• Ma sát kim loại tuyệt vời và chuyển đổi mô-men xoắn 
• Kết hợp tốt hệ thống sửa đổi ma sát cân bằng 
• Giảm thiểu oxy hóa và ổn định nhiệt tuyệt vời 

 
 
 
 


