
 

Thông Tin Sản Phẩm 
 

Hơn 120 năm hoạt động, là 1 trong 10 Tập đoàn Dầu khí lớn nhất thế giới 
 

Sản xuất & nhập khẩu từ Bỉ www.q8oils.com www.quanghungoils.com 

Q8 Allroads 4T 10W-40 
Nhớt động cơ xe mô tô công nghệ tổng hợp hoàn hảo 
 
 
Mô tả sản phẩm 
 

• Dầu động cơ công nghệ tổng hợp hiệu suất cao cho xe máy có hệ thống ly hợp ướt và 
khô yêu cầu JASO MA2, SAE 10W-40. 

• Q8 Allroads 4T 10W-40 là dầu xe mô tô công nghệ tổng hợp hoàn hảo phù hợp với 
nhiều điều kiện lái xe khác nhau.  

• Công thức đột phá của sản phẩm cung cấp một lớp màng phủ vững chắn trên tất cả các 
bộ phận chuyển động để đảm bảo chống mài mòn vượt trội và chống rỗ bề mặt bánh 
răng trong mọi điều kiện lái xe. 

• Q8 Allroads 4T 10W40 vượt qua các yêu cầu của các nhà sản xuất thiết bị OEM quốc 
tế hàng đầu. 
 
 

Ứng dụng sản phẩm 
 

• Q8 Allroads 4T 10W-40 được sử dụng cho các loại xe mô tô đi trên đường (vận chuyển 
hàng ngày) và mô tô địa hình có ly hợp khô hoặc ướt. Nó được sử dụng trong cả động 
cơ làm mát bằng không khí và nước. 
 
 

Thông số kỹ thuật và phê duyệt   
§ API SN 
§ JASO MA2  

 

 
 
Lợi ích sản phẩm 
 

• Hiệu suất ma sát ly hợp JASO MA2 mang đến hiệu suất cao 
• Hiệu suất động cơ vượt trội bao gồm ở điều kiện đi xe khắc nghiệt 
• Bảo vệ động cơ tuyệt vời sau khi khởi động lạnh 
• Cung cấp độ bền màng dầu cao và do đó hạn chế hao mòn động cơ 
• Dầu nhớt động cơ tổng hợp quanh năm 
• Cung cấp sự duy trì áp suất dầu cao 
• Ngăn chặn sự hình thành của bùn đen 
• Độ biến động độ nhờn thấp tạo ra mức hao mòn độ nhờn tối thiểu 
• Bảo vệ tốt chống gỉ và ăn mòn 
• Ổn định nhiệt và làm mát máy 
• Giảm tác động môi trường 
• Kéo dài thời gian thay dầu 
• Hoạt động tốt ở nhiệt độ cao 

 


