
Severe Gear 75W-110 
ข้อมูลทั่วไป 

น ำ้มนัเกียร์สงัเครำะห์ของ AMSOIL รุ่น Severe Gear 75W-110 เป็นสตูรที่ถกูออกแบบส ำหรับเกียร์ที่มี
กำรใช้งำนหนกั เช่น รถปิคอพั  รถ SUV หรือเคร่ืองจกัรส ำหรับงำนหนกัทัง้หลำย  

น ำ้มนัเกียร์สงัเครำะห์ของ AMSOIL รุ่น Severe Gear 75W-110 เป็นเกรดพรีเมียมทีม่ีคณุสมบตัยิอด
เยี่ยมในทกุด้ำนเช่น กำรคงสภำพควำมหนืดสงู แรงเฉือนคงที่ ฟิลม์ปกปอ้งที่แขง็แรง ลดกำรสกึหรอของ
เกียร์ ทนตอ่สภำพแรงกดสงู โดยคณุภำพกำรหลอ่ลืน่ไมเ่สือ่มถอย  

 

 

.คุณประโยชน์ 

ประสิทธิภาพยอดเยี่ยม น ำ้มนัเกียร์สงัเครำะห์ของ AMSOIL รุ่น Severe Gear 75W-110 ให้ประสทิธิภำพกำรท ำงำนท่ีเหนือกวำ่ น ำ้มนั
เกียร์ทัว่ไปท่ีมจี ำหนำ่ยในท้องตลำด โดยมกีำรปกปอ้งเกียร์และแบร่ิง ท่ีดีกวำ่ ลดแรงเสยีดทำนและควำมร้อนได้มำกกวำ่ ท ำให้เกียร์มีอำยกุำร
ใช้งำนท่ีนำนกวำ่  

รองรับการท างานในสภาพอุณหภมิูแบบขดีสุด (Extreme Condition)  น ำ้มนัเกียร์สงัเครำะห์ของ AMSOIL รุ่น Severe Gear 75W-110 
ท ำงำนได้ดีที่สภำพอณุหภมูิทัง้สงูมำกและต ำ่มำก โดยปอ้งกนักำร Breakdown ของน ำ้มนัหลอ่ลืน่จำกควำมร้อนสงู กำรปอ้งกนัจำกกำรเกิด
กรด ครำบยำงเหนียว และคำร์บอน และที่อณุหภมูิต ่ำมำก โครงสร้ำงของน ำ้มนัหลอ่ลืน่จะไมเ่ป็นไข ท ำให้เกียร์สำมำรถท ำงำนได้ดี 
นอกจำกนัน้ยงัมีสว่นชว่ยในกำรประหยดัน ำ้มนั 

 

คุณสมบัตด้ิานประสิทธิภาพ  น ำ้มนัเกียร์สงัเครำะห์ของ AMSOIL รุ่น Severe Gear 75W-110  มีคณุสมบตัิ ดงัตอ่ไปนี ้

 ฟิลม์ปกปอ้งที่แขง็แรงกวำ่ 

 ควบคมุไมใ่ห้เกิดภำวะกำรเสือ่มสภำพจำกควำมร้อน (Thermal Runaway) 

 ปอ้งกนัสนิมและกำรผกุร่อน 

 ช่วยลดอณุหภมูขิณะใช้งำน 

 ปกปอ้งเกียร์และเฟือง เคร่ืองยนต์ในสภำพควำมร้อนและแรงกดสงู 

 คณุสมบตัิกำรลืน่ไหลในอณุหภมูิหนำวเย็นได้อยำ่งยอดเยี่ยม 

 ระยะกำรเปลีย่นถำ่ยนำนกวำ่ 

 ยืดอำยกุำรท ำงำนของเกียร์และซีลตำ่งๆ  

 
 
 
 
 



.ลักษณะการใช้งาน  
น ำ้มนัเกียร์สงัเครำะห์ของ AMSOIL รุ่น Severe Gear 75W-110 เหมำะอยำ่งยิ่งส ำหรับเกียร์ที่ใช้งำนหนกั เช่น กำรลำกจงู กำรขบัทำงชนั กำร
ขบัแขง่ขนั กำรใช้งำนออฟโรด เชน่รถปิคอพั รถขบัเคลือ่น 4 ล้อ รถแทรคเตอร์ เป็นต้น  และเหมำะกบัเกียร์ Differential หรือ Manual ที่
ต้องกำรควำมหนดื 75W-110, 75W-90 หรือ 80W-90 และต้องกำรมำตรฐำนดงัตอ่ไปนี ้

 API GL-5  

 MT-1 

 MIL-PRF-2105E 

 Dana SHAES 234 (ช่ือเดมิ Easton PS-037) 

 Mack GO-J 

 และตำมข้อก ำหนดของน ำ้มนัเกียร์ Differential (Hypoid) เช่น GM , Ford และ Daimler Chrysler  

 และสำมำรถใช้กบัเฟืองทีม่ีข้อก ำหนดเป็น API GL-4 

 อายุการใช้งาน 
รถยนต์ทั่วไป  SUV  หรือ รถปิคอัพ 

 สภำพใช้งำนปกติ  สำมำรถเปลีย่นถ่ำยทกุ 160,000 กม 

 สภำพใช้งำนหนกั สำมำรถเปลีย่นถ่ำยทกุ 80,000 กม 
รถยนต์ OFF-Road  

 ดรูะยะเปลีย่นถ่ำยจำกคูม่ือ ส ำหรับข้อก ำหนดน ำ้มนัหลอ่ลืน่สงัเครำะห์ สงูสดุไมเ่กิน 160,000 กม หรือ 2 ปี 
รถบรรทุกขนส่ง  

 ดรูะยะเปลีย่นถ่ำยจำกคูม่ือ ส ำหรับข้อก ำหนดน ำ้มนัหลอ่ลืน่สงัเครำะห์ สงูสดุไมเ่กิน 192,000 กม หรือ 2 ปี 
ข้อควรระวัง  
ถ้ำกำรใช้งำนอยูใ่นสภำพท่ีมีน ำ้ปนเปือ้น รวมถงึสภำพกำรท ำงำนท่ีมีกำรปนเปือ้นของฝุ่ นและควำมสกปรกตำ่งๆ ไมค่วรจะใช้กำรเปลีย่นถ่ำย 
ระยะเพิ่มขึน้ ควรเปลีย่นถ่ำยตำมระยะปกติ  

 
ข้อมูลน า้มันเกียร์สังเคราะห์ของ AMSOIL ทางเทคนิค 
 

TYPICAL TECHNICAL PROPERTIES 

AMSOIL Severe Gear® Synthetic Extreme Pressure (EP) Lubricant 75W-110 (SVT) 

Kinematic Viscosity @ 100°C, cSt (ASTM D445) 20.9 

Kinematic Viscosity @ 40°C, cSt (ASTM D445) 139.9 

Viscosity Index (ASTM D2270) 174 

Brookfield Viscosity, Cp @ -40°C (ASTM D2983) 102,100 

Flash Point °C (°F) (ASTM D92) 216 (421) 

Pour Point °C (°F) (ASTM D97) -44 (-47) 

Copper Corrosion (ASTM D130) @ 121°C (250°F) / 3hr 1b 

Falex Procedure B (ASTM D3233) (failure load, lbf.) >3500 

Foam Stability (ASTM D892) 0/0, 20/0, 0/0 

 
 


