
 

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 Formula Truck 7000 15W-40 
Dầu động cơ tải nặng tổng hợp 100% -  ACEA E9 - API CK-4 
 

 

 

Mô tả sản phẩm 

• Q8 Formula Truck 7000 15W-40 là dầu động cơ tải nặng LowSAPS vượt trội. Sản 

phẩm này cung cấp chống ăn mòn đặc biệt cho tất cả các bộ phận động cơ và ngăn ngừa 

mụi đen. Nó được phát triển để tương thích với nhiên liệu sinh học và đáp ứng các 

thông số kỹ thuật của ACEA E9 và API CK-4. 

 

 

Ứng dụng sản phẩm 

• Q8 Formula Truck 7000 15W-40 được thiết kế cho xe hạng nặng cần dầu động cơ 

LowSAPS. Sản phẩm có thể được sử dụng cho các động cơ dầu Euro IV, Euro V và 

Euro VI với các hệ thống xử lý sau. Sản phẩm được thiết kế cho Volvo VDS- 4.5 và 

đáp ứng các thông số kỹ thuật của ACEA E9 và API CK-4. 

• Q8 Formula Truck 7000 15W-40 có thể được sử dụng khi Volvo VDS-5 được chỉ định, 

mặc dù khoảng thời gian thay dầu phải được điều chỉnh cho phù hợp. 

 

 

Thông số kỹ thuật và phê duyệt  

▪ ACEA E9 

▪ API  CK-4 

▪ Allison TES-439 

▪ Case New Holland MAT 3571 

▪ Caterpillar ECF-2, ECF-3 

▪ Cummins CES 20086 

▪ Detroit Diesel 93K218, 93K222 

▪ Deutz DQC III-10 LA, DQC III-18 LA 

▪ Ford M2C 171-F1 

▪ JASO DH-2 

▪ MAN M 3271-1, M 3575, M 

3775 

▪ MB 226.9, 228.31 

▪ MTU Type 2.1 

▪ Mack EO-S 4.5 

▪ Renault RGD, RLD-3, RLD-4 

▪ Tata 

▪ UD Trucks 

▪ Volvo CNG, VDS-4.5 

 

 

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 

• Bảo vệ vượt trội chống lắng cặn vòng piston 

• Bảo vệ động cơ đặc biệt sau khi khởi động lạnh 

• Bộ lọc hạt động cơ diesel vượt trội (DPF/ CRT) 
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