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Q8 Auto DCT EVO 
Dầu tổng hợp dành cho hộp số tự động ly hợp kép DCT 
 
 
Mô tả sản phẩm 

•  Q8 Auto DCT EVO là dầu tổng hợp dành cho hộp số tự động ly hợp kép sử dụng cho 
các xe ô tô hiện đại ngày nay (Dual Clutch Transmissions – DCT). Sản phẩm với công 
nghệ dẫn đầu thị trường cho hiệu suất vượt trội. Sản phẩm này giúp kiểm soát ma sát 
ly hợp kép và đồng bộ hàng đầu cũng như bảo vệ tuyệt vời bánh răng và vòng bi. Bao 
gồm hầu hết các thông số kỹ thuật cho hộp số ly hợp kép DCT, sản phẩm tương thích 
với các dầu hộp số ly hợp kép DCT khác. 
 
 

Ứng dụng sản phẩm 
• Q8 Auto DCT EVO được phát triển cho hộp số ly hợp kép trên xe khách và đáp ứng 

hầu hết các yêu cầu cụ thể của nhà sản xuất khắp thế giới 
 
 

Thông số kỹ thuật và phê duyệt  
§ BMW/MINI 6-speed DCT/ DCTF-1/ Drivelogic 7-speed (Getrag)/ MTF LT-5 
§ Borg Warner  
§ Bugatti Veyron (Wet DCT) 
§ Chrysler Powershift 6-speed (Getrag) 
§ Ferrari 7-speed (Getrag) 
§ Ford M2C 936-A 
§ Ford/Nissan Powershift 6-speed (GFT) 
§ MB 236.21 
§ Mitsubishi Diaqueen SSTF-1/ MZ320065/ TC-SST 6-speed (GFT) 
§ PSA 9734.S2/ DCS 6-speed (GFT) 
§ Renault EDC 6 speed (Getrag)/ EDC 7 speed 
§ Shell TF DCT-F3 
§ VAG VW G 052 182/ VW G 052 529 
§ Volvo Powershift 6-speed (GFT) 

 

 
 
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 
• Giảm ma sát bên trong đặc biệt 
• Khả năng tương thích với vật đàn hồi nổi bật 
• Cải thiện độ ổn định trượt cho độ nhớt ổn định trong quá trình sử dụng 


