
 

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 City 4T 10W-30 
Nhớt xe mô tô tổng hợp 100% chất lượng cao cho điều kiện giao thông trong đô thị 
 
 
 
Mô tả sản phẩm 

• Q8 City 4T 10W-30 là nhớt xe mô tô tổng hợp 100% tiên tiến giúp bảo vệ các bộ phận 
quan trọng của động cơ khi lái xe trong thành phố. Nhớt có chứa các chất phụ gia đặc 
biệt để đảm bảo khả năng bảo vệ cao cho động cơ và các bộ phận truyền động cũng như 
đảm bảo tính ổn định sự oxy hóa cao. Q8 City 4T 10W30 cung cấp ma sát tối ưu trong 
bộ ly hợp ướt và có đặc tính chống oxy hóa tiên tiến. 
 
 
 

Ứng dụng sản phẩm 
• Q8 City 4T 10W-30 dùng cho xe máy, xe tay ga tham gia giao thông trong thành phố. 

Nó phù hợp cho tất cả các loại xe mô tô bốn thì được khuyến nghị bởi tiêu chuẩn JASO 
MA2. 
 
 
 

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

 

 
 
 
Lợi ích sản phẩm 

• Bảo vệ xi lanh khỏi sự mài mòn tuyệt vời 
• Giảm thiểu sự tác động của môi trường vượt trội 
• Hiệu suất ma sát ly hợp vượt trội 
• Kiểm soát nhiệt độ cao tuyệt vời 
• Bảo vệ chống gỉ và ăn mòn hoàn hảo 
• 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 

 


