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Q8 Auto D VI 
Dầu tổng hợp dành cho hộp số tự động ATF 
GM Dexron VI 
 
 
Mô tả sản phẩm 

•  Q8 Auto D VI là dầu tổng hợp ATF dành cho hộp số tự động đa năng, đa phương tiện 
vượt trội tiêu chuẩn GM Dexron VI. Sản phẩm này đã thiết lập các tiêu chuẩn mới về 
tính lưu động của nhiệt độ lạnh và độ bền của chất lỏng. Nó cung cấp khoảng thời gian 
thay thế mở rộng hơn 50% (240.000 km so với 160.000 km đối với dầu Dexron III H 
tiêu chuẩn) và độ ổn định cắt, ma sát và oxy hóa, độ bền màng và kiểm soát hao mòn 
đặc biệt. 
 
 

Ứng dụng sản phẩm 
• Q8 Auto D VI được khuyến nghị cho 99% tất cả các hộp số tự động của xe khách hiện 

đại. Nó đáp ứng các yêu cầu của Volvo 97342, ZF Lifeguardfluid 5, 6 và 8, và GM 
Dexron VI, và vượt xa Aisin Warner JWS 3309 (T-IV) & JWS 3324 (WS), AW-1. Q8 
Auto D VI cũng tương thích ngược với tất cả các chất lỏng được chỉ định trước đó của 
Dexron. 
 
 

Thông số kỹ thuật và phê duyệt  
§ Aisin Warner JWS 3309/ JWS 3324/ JWS AW-1 
§ BMW/MINI 7045E/ ETL 8072B/ LT71141 (ZF 5HP18FL/19FL/24A) 
§ GM Dexron VI 
§ Hyundai/Kia SPH-IV 
§ Isuzu Besco ATF SP 
§ JASO M315 Type 1A LV/ M315 Type 2A 
§ MB 236.12/ 236.14/ 236.15/ 236.17/ 236.41 
§ Mitsubishi Diaqueen SP-IV 
§ VAG VW G 052 162/ VW G 055 162/ VW G 060 162 
§ Volvo 97342 (AT 102) 

 

 
 
Lợi ích sản phẩm 

• Bảo vệ vượt trội khỏi sự mài mòn và tăng tuổi thọ linh kiện 
• Giảm thiểu oxy hóa và ổn định nhiệt tuyệt vời 
• Đặc điểm ma sát tối ưu ngay cả ở nhiệt độ thấp 
• Khả năng tương thích với vật đàn hồi nổi bật 

 
 
 
 
 
 


