
 

Thông Tin Sản Phẩm 
 

Hơn 120 năm hoạt động, là 1 trong 10 Tập đoàn Dầu khí lớn nhất thế giới 
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Q8 Sport 4T 10W-40 
Dầu nhớt xe máy hiệu suất cao tổng hợp 100%, API SN, JASO MA2 
 
 
 
Mô tả sản phẩm 

• Q8 Sport 4T 10W-40 là loại dầu nhớt tổng hợp 100% cao cấp giúp nâng cao công suất 
của xe máy 4 Thì ly ướt và khô. Sản phẩm chứa chất tăng cường chỉ số độ nhớt sử dụng 
phụ gia polymer và các chất phụ gia chống mài mòn đặc biệt tạo nên độ bền của màng 
dầu cực cao. Q8 Sport 4T 10W-40 đảm bảo động cơ sạch vượt trội, ổn định về cơ khí, 
nhiệt độ và mang lại hiệu suất đỉnh cao không ngừng trong mọi điều kiện. 
 
 

Ứng dụng sản phẩm 
• Q8 Sport 4T 10W-40 được sử dụng cho xe mô tô địa hình và xe địa hình với ly hợp khô 

và ướt. Nó phù hợp với các thiết bị giải trí như xe chạy mọi địa hình (ATV) và các loại 
xe bốn bánh. Sản phẩm vượt qua yêu cầu của các Nhà sản xuất thiết bị gốc quốc tế hàng 
đầu. 

 
 
Tính năng sản phẩm & OEM phê duyệt 

§ API SN 
§ JASO MA2 

 
 
Lợi ích sản phẩm 

• Kiểm soát nhiệt độ cao ưu việt. 
• 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 
• 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 

 
 


