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Q8 Formula Truck 8500 10W-40 
Dầu động cơ Diesel tổng hợp hiệu suất cực cao ACEA E6/E7/E9 
 
 
Mô tả sản phẩm 

• Q8 Formula Truck 8500 10W-40 là loại dầu động cơ tải nặng tổng hợp LowSAPS hiệu 
suất cực cao. Sản phẩm này tương thích với nhiên liệu sinh học và có đặc tính khởi 
động lạnh tuyệt vời. Nó cung cấp bảo vệ chống mài mòn và ngăn quá trình oxy hóa. 
Đáp ứng các yêu cầu của các nhà sản xuất hàng đầu Châu Âu như Mercedes-Benz, 
MAN, Scania và Volvo. 
 
 

Ứng dụng sản phẩm 
• Q8 Formula Truck 8500 10W-40 được phát triển cho các loại xe hạng nặng yêu cầu 

thông số kỹ thuật của ACEA E6 / E7 / E9 và API CJ-4. Nó có thể được sử dụng cho 
các động cơ diesel Euro IV, Euro V và Euro VI với các hệ thống xử lý sau và vận hành 
trên động cơ diesel lưu huỳnh thấp. Nó được thiết kế cho Volvo VDS-4. Q8 Formula 
Truck 8500 10W-40 có thể được sử dụng khi Volvo VDS-5 được quy định, mặc dù 
khoảng thời gian thay đổi phải được điều chỉnh cho phù hợp và không có lợi ích tiết 
kiệm nhiên liệu VDS-5. Xin lưu ý Q8 Formula Truck 8500 10W-40 không được phê 
duyệt VDS-5. 
 
 

Tính năng OEM phê duyệt Khuyên dùng 
§ ACEA E6/E7/E9 
§ API CJ-4 

§ MB 226.9/228.31/228.51 
§ Volvo CNG/VDS-4 
§ Renault RGD/RLD-3 
§ MAN M 3271-1 
§ Deutz DQC IV-10 LA 
§ MACK EO-O Premium 

Plus 
§ MTU Type 2.1/3.1 
§ Detroit Diesel 93K218 
§ JASO DH-2 

§ Cat ECF-3 
§ Cummins CES 20081 
§ Vượt quá tiêu chuẩn của 

DAF, IVECO và Scania 

 
 
Lợi ích sản phẩm 

• Độ sạch của buồng đốt vượt trội do mức tro sunfat hóa thấp 
• Bảo vệ vượt trội chống mài mòn động cơ 
• Khả năng tiết kiệm nhiên liệu lên tới 1% 
• Bảo vệ động cơ đặc biệt sau khi khởi động lạnh 
• Khả năng tương thích nhiên liệu sinh học vượt trội 
• Chất xúc tác cao cấp bảo vệ hệ thống xử lý sau (SCR) 

 


