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Q8 Formula Special RN 5W-30 
Dầu động cơ xe khách ACEA C3 / API SN tổng hợp 100% 
 
 
 
Mô tả sản phẩm 

• Q8 Formula Special RN 5W-30 là dầu động cơ xe khách tiên tiến hiệu suất cực cao. 
Sản phẩm này mang lại khả năng bảo vệ vượt trội, chống mài mòn động cơ và chống 
hình thành cặn, kéo dài khoảng đến hạn thay dầu, tương thích với các hệ thống xử lý 
khí thải. Sản phẩm vượt qua các yêu cầu ACEA C3, API SN và tuân thủ các yêu cầu 
nghiêm ngặt của tất cả các Nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM). 
 
 

Ứng dụng sản phẩm 
• Q8 Formula Special RN 5W-30 được phát triển đặc biệt cho động cơ Euro 5 & 6 yêu 

cầu thông số kỹ thuật GM Dexos2, Vauxhall OV0401547, BMW Long-Life-04, 
Renault RN 17, Volkswagen và Mercedes-Benz. Sản phẩm cũng tương thích ngược với 
các động cơ GM và Opel yêu cầu thông số kỹ thuật GM-LL-A-025 và GM-LL-B-025, 
phù hợp với xe du lịch và xe thương mại với động cơ xăng, LPG (Liquified Petroleum 
Gas – Khí hóa lỏng) hoặc dầu với tiêu chuẩn Euro 5 và Euro 6 hút khí tự nhiên, tăng áp 
hoặc siêu tăng áp yêu cầu dầu động cơ với độ lưu huỳnh thấp (MID SAPS). 
 
 

Tính năng sản phẩm & OEM phê duyệt 
§ API SN 
§ ACEA C3 / C2 
§ Ford M2C 917-A 
§ GM Dexos2 / LL-A-025 / LL-B-025 
§ Vauxhall/GM OV0401547 (Dexos2 Gen2) 
§ MB 229.31 / 229.51 / 229.52 
§ BMW Long-Life-04 / Long-Life-12 FE 
§ Chrysler MS-11106 
§ Fiat 9.55535-S3 
§ Renault RN 17 
§ VAG VW 505.00 / VW 505.01 
 

 
Lợi ích sản phẩm 

• Làm sạch động cơ vượt trội, tăng độ bền động cơ. 
• Cung cấp kéo dài khoảng thời gian đến hạn thay dầu. 
• Bảo vệ tuyệt vời cho chất xúc tác khí thải và bộ lọc hạt động cơ diesel. 
• Bảo vệ động cơ vượt trội sau khi khởi động nguội. 
• Cải thiện tiết kiệm nhiên liệu từ 1% trở lên 
• Đáp ứng được hầu hết tiêu chuẩn của các nhà sản xuất xe hơi hiện hành 


