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Xây dựng công ty có tuổi thọ trăm năm là giấc mơ của 
chúng tôi.

Để thực hiện được điều đó, chúng tôi phải xây dựng 
một nền tảng, một chỗ dựa cho tương lai. Việc khởi 
công xây dựng nhà máy sáng tạo mới là một bước �ến 
khác để hướng tới mục �êu này. Đây là những khoản 
đầu tư lớn, nhưng không đầu tư phát triển thì khó hy 
vọng có kết quả như vậy.

Chúng tôi làm điều này cho bạn và vì bạn. Ý tưởng của 
bạn là động cơ thôi thúc sự hăng say của chúng tôi. Tất 
cả các phản hồi từ khách hàng là vô cùng quan trọng 
đối với chúng tôi. Sau cùng, chúng tôi có thể liên tục 
tạo ra những sản phẩm chất lượng cao và tuyệt vời 
nhất dành cho tất cả mọi người.

Chúc các bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc tạp chí 
về sản phẩm này của VMPAUTO.

Vasily Kuzmin,
Giám đốc của «VMPAUTO >> LLC
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Chúng tôi không bao giờ ngừng nghỉ.

Hãy tưởng tượng rằng các nhà sản xuất dầu nhờn lớn nhất là những 
con voi to lớn với một lịch sử phong phú nhưng đồng thời cũng vụng 
về và chậm chạp. Chúng tôi là loài báo nên sẽ linh hoạt và nhanh nhẹn 
hơn. Để phát triển, chúng ta phải chủ động. Do đó, chúng tôi đổi mới 
nhanh hơn những công ty khác và nhạy bén hơn với mọi nhu cầu của 
khách hàng.

Sản xuất nhãn hiệu riêng từ 1.000 sản phẩm/đơn hàng.

Chọn từ các công thức hiện có hoặc tạo sản phẩm của riêng bạn từ 
hơn 4.000 công thức của chúng tôi. Chỉ cần cho chúng tôi 2 tháng từ 
khi phát triển công thức cho đến khi tạo ra được thành phẩm. Chúng 
tôi là số ít những người cung cấp bao bì độc đáo và có thể tùy chỉnh 
theo ý khách hàng.

Chúng tôi đã và đang cung cấp sản phẩm cho hơn 50 quốc gia. 

Sản phẩm dành cho những người đam mê ô tô, xe máy mang thương 
hiệu RESURS có bằng sáng chế quốc tế (US 7, 375.060 B2) và được 
xuất khẩu sang Hàn Quốc, Hồng Kông, Guatemala, Việt Nam, Tây Ban 
Nha, Romania, vân vân.

Chất lượng sản phẩm luôn được quan tâm theo dõi chặt chẽ

Chúng tôi được chứng nhận hàng năm theo chất lượng quốc tế �êu 
chuẩn quản lý ISO 9001.

Trân trọng, đội ngũ VMPAUTO.

Nhà máy của VMPAUTO LLC



Công nghệ
“tái tạo” động cơ
của
RESURS giúp phục hồi bề mặt bị xước.

Các hạt nano RESURS lấp đầy các vết xước của động cơ

Thành phần của RESURS bao gồm các hợp kim đồng, thiếc và bạc 
ở kích thước nanoment (nm). Hỗn hợp này đi vào vùng ma sát, 
tạo ra một lớp phủ trên bề mặt của kim loại. Dưới tác dụng của 
nhiệt độ và áp suất bên trong động cơ, các hạt này được kích 
hoạt và bắt đầu phục hồi bề mặt kim loại. RESURS tạo thành một 
cấu trúc xốp, giống như một miếng bọt biển, giữ dầu trong vùng 
ma sát giúp bảo vệ bề mặt kim loại một cách tốt nhất và các bộ 
phận ấy sẽ tránh bị mài mòn khi khởi động nguội, hoặc động cơ 
quá nóng, hay tăng và giảm tốc độ đột ngột.

Các bằng phát minh, sáng chế

RU 2247768 US 7, 375, 060 B2

RESURS được chứng minh là có
hiệu quả bởi trường đại học hàng đầu
của Nga là POLYTECH.



Được sự đồng ý bằng văn bản của VMPAUTO LLC, chúng tôi phát triển các dòng 
sản phẩm dầu nhớt dành cho động cơ xe máy, xe hơi, xe tải và tàu thuyển dựa 
trên công thức đề xuất của VMPAUTO LLC và phù hợp nhất với thị trường Việt 
Nam.

Super RESURS là sản phẩm dầu nhớt được phối trộn đặc biệt giữa 100% dầu gốc 
PAO (Poly Alpha Olephin), các Este và phụ gia RESURS. RESURS bao gồm các sản 
phẩm dầu nhớt, chăm sóc động cơ, mỡ bôi trơn chuyên nghiệp và những giải 
pháp giúp cho nhà xưởng tăng doanh thu với giá cả phải chăng nhất. RESURS 
được trực �ếp nhập khẩu từ Nga. 

Dầu gốc PAO có những �nh năng nổi trội như sau: 

- Độ nhớt thấp được cân bằng và độ bay hơi thấp để cải thiện khả năng �ết kiệm 
nhiên liệu, hiệu quả năng lượng và độ bền. 
- Cải thiện độ ổn định oxy hóa trong khoảng thời gian dài. 
- Đặc �nh nhiệt độ thấp tuyệt vời để tăng cường bảo vệ chống mài mòn. 
- Tăng cường độ bôi trơn cho hiệu suất hiệu quả và khả năng làm sạch tuyệt vời. 

100%  NHẬP KHẨU TỪ NGA



TRƯỚC SAU

MỘT VÀI THAO
TÁC ĐƠN GIẢN
ĐỂ LÀM SẠCH 
ĐỘNG CƠ



Super RESURS 100% PAO+Ester

Đạt cấp chất lượng API SN, JASO MA2, SAE 10W40. Sử dụng rất tốt cho xe 
số, xe côn tay và xe tay ga. Đặc biệt các dòng xe độ hay xe đua (Sản phẩm 
được �n dùng bởi Quy Chia Racing Team)
Super RESURS là dầu nhớt “tái tạo” động cơ sử dụng 100% dầu gốc PAO, 
Ester và phụ gia RESURS  - sản xuất 100% tại Nga (VMPAUTO LLC).
Super RESURS giúp tăng công suất động cơ: hiệu quả rõ rệt khi kiểm tra thực 
tế bằng máy Dyno.
Super RESURS giúp làm giảm �êu hao dầu, giảm rung cho động cơ, giảm 
�ếng ồn, giảm khí thải độc hại, và giảm ma sát.
Super RESURS sử dụng An Toàn. Sản phẩm đã được sử dụng bởi hơn 20 
triệu phương �ện vận chuyển trên toàn cầu trong suốt 15 năm qua.

NANO Pro+++ S C O O T E R

Dầu nhớt NANO Pro+++ là sản phẩm đạt cấp chất lượng API SP (cấp cao 
nhất trong hệ thống API), JASO MB, SAE 10W40. Sử dụng rất tốt cho xe tay 
ga hoặc các dòng xe sử dụng ly hợp khô của DUCATI.
NANO Pro+++ là dầu tổng hợp hoàn toàn (PAO + Ester) và có thêm phụ gia 
nano mới nhất hiện nay.
Công nghệ NANO Pro+++ giúp xe tay ga vận hành quãng đường lên tới 
5.000Km mới phải thay dầu.
Do quãng đường vận hành tương đối dài, Quý Khách nên kiểm tra mức độ 
hao hụt của dầu sau mỗi 1.000Km vận hành.

Road Pro+ Đường trường

Dầu nhớt Road Pro+ là dầu tổng hợp hợp hoàn toàn được thiết kế dành riêng 
cho các dòng xe có yêu cầu độ nhớt XYW-50. Tương thích hoàn toàn với các 
dòng xe Harley Davidson hay Shadow hoặc phù hợp với các dòng xe chuyên 
đi “phượt” xa khỏi thành phố.
Road Pro+ có cấp chất lượng API SN, JASO MA, SAE 10W50.
Êm máy, nhạy xe, �ết kiệm nhiên liệu.

City Pro+ Dạo phố

Đối với các dòng xe số, xe côn tay hoặc tay ga chỉ chạy quanh khu vực thành 
phố nơi có những đoạn đường di chuyển ngắn thì City Pro+ là sản phẩm 
hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu của chủ xe.
City Pro+ là dầu tổng hợp hoàn toàn, công nghệ PAO+Ester. Sản phẩm có cấp 
chất lượng API SN, JASO MA, SAE 10W40.
Êm máy, nhạy xe, �ết kiệm nhiên liệu.
Giảm nóng máy và giảm khói thải ra môi trường.

POWER BOOST Kinh tế nhất

Nếu muốn �m kiếm các dòng nhớt chất lượng, giá cạnh tranh thì POWER 
BOOST là sản phẩm đáng được các chủ xe quan tâm, sử dụng.
POWER BOOST là dầu nhớt có công nghệ tổng hợp, có cấp chất lượng API 
SM, JASO MA, SAE 10W40.
Êm máy, nhạy xe, �ết kiệm nhiên liệu.
Giảm nóng máy và giảm khói thải ra môi trường.
Chuyên dùng cho các lái xe công nghệ vì �nh kinh tế của sản phẩm.

100%  NHẬP KHẨU TỪ NGA
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