Diesel Injector Cleaner
สูตรเข้ มข้ นให้ ผลสูงสุด
ข้ อมูลทั่วไป
ขจัดคราบเขม่าที่เกาะบริเวณหัวฉีด เพื่อให้ เครื่ องยนต์กลับมามีกาลังสูงสุด และช่วยประหยัดเชื ้อเพลิง
สามารถใช้ ได้ กบั เครื่ องยนต์ดีเซลทุกรุ่น รวมถึง เครื่ องยนต์คอมมอนเรล แรงดันสูง ไม่เป็ นอันตรายต่อ
ซีลและชิ ้นส่วนต่างๆในเครื่ องยนต์

ปั ญหาคราบสกปรกที่หวั ฉีด
คราบสกปรกบริ เวณหัวฉีดจะทาให้ รูปแบบฉีดกระจายน ้ามันเชื ้อเพลิงผิดเพี ้ยนได้ ทาให้ การเผาไหม้ เกิดขึ ้นไม่สมบูรณ์ เกิดควันและกรรปล่อย
ของเสียมาก ระบบเชื ้อเพลิงของเครื่ องยนต์ คอมมอนเรล แรงดันสูง ต้ องการทาให้ เครื่ องยนต์มีกาลังมากแต่ต้องการปล่อยของเสียทีเ่ ข้ มงวด
ตามเกณฑ์มาตรฐานปัจจุบนั เครื่ องยนต์คอมมอนเรล แรงดันสูง ใช้ แรงดันในการฉีดน ้ามัน 30000 PSI เพื่อกระจายอะตอมขอน ้ามันให้ เป็ นไอ
น ้ามันที่ละเอียด เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการเผาไหม้ ทาให้ ได้ กาลังของเครื่ องยนต์มากโดยใช้ เชื ้อเพลิงที่น้อย การที่จะได้ รักษาแรงดันที่สงู ขนาด
นี ้ หัวฉีดจะต้ องมีเคลียร์ แรนซ์ ประมาณ 1-3 ไมครอน ดังนันถ้
้ ามีคราบสกปรกเล็กน้ อยเกาะบริเวณหัวฉีด ก็สามารถส่งผลให้ กาลังเครื่ องยนต์
ตกลง และไม่ประหยัดเชื ้อเพลิง

คุณประโยชน์
ทาความสะอาดคราบตกค้ างหัวฉีดที่ยอดเยี่ยม
น ้ายาล้ างหัวฉีดเครื่ องยนต์ดีเซล ได้ ออกแบบโดยใช้ สารชะล้ างแบบสังเคราะห์ ทีม่ ีประสิทธิภาพสูง เพื่อส้ างคราบสกปรก และเขม่าคาร์ บอน
สามารถใช้ กบั เครื่ องยนต์ดีเซลทุกชนิด ช่วยประหยัดน ้ามันเชื ้อเพลิงได้ มากถึง 4.5 %

สูตรช่ วยให้ เครื่องยนต์ ให้ กลับมามีประสิทธิภาพที่สมบูรณ์ อกี ครัง้
เป็ นสูตรที่ออกแบบมาให้ สามารถใช้ งานได้ กบั ทุกๆครัง้ ทีเ่ ติมน ้ามันรอบใหม่ ซึง่ จะค่อยๆทาให้ เครื่ องยนต์กลับมาอยูใ่ นสภาพที่ยอดเยี่ยมอีก
ครัง้ โดยจะทาความสะอาดหัวฉีด อินเทควาวล์ (Intake Valve) ห้ องเผาไหม้ รวมถึงป้องกันการกัดกร่อนชิ ้นส่วนต่างๆในเครื่ องยนต์
ช่ วยหล่ อลื่นปั มพ์ เชือ้ เพลิง และหัวฉีด
ในการใช้ น ้ามันดีเซลที่เป็ นแบบ กามะถันตา่ มาก ซึง่ มีคา่ การหล่อลืน่ ต่า ทาให้ อาจเกิดการสึกหรอในปั มพ์และหัวฉีดได้ แต่ น ้ายาล้ างหัว ฉีดของ
AMSOIL ช่วยเพิ่มการหล่อลืน
่ ให้ กบั ปั พพ์และหัวฉีด ทาให้ ช่วยยืดอายุการทางานของปั มพ์และหัวฉีดให้ นานขึ ้น
ทาให้ กาเป็ นสูตรที่ออกแบบมาให้ สามารถใช้ งานได้ กบั ทุกๆครัง้ ที่เติมน ้ามันรอบใหม่ ซึง่ จะค่อยๆทาให้ เครื่ องยนต์กลับมาอยูใ่ นสภาพที่ ยอด
เยี่ยมอีก

ไม่ ทาให้ เกิดนา้ ในเครื่องยนต์
น ้ายาล้ างหัวฉีดเครื่ องยนต์ดีเซลของ AMSOIL ไม่มีการใช้ แอลกอฮอล์ ทาให้ ไม่มกี ารปนเปื อ้ นของน ้าในเครื่ องยนต์ (แอลกอฮอล์เป็ นสารที่มีน ้า
เป็ นองค์ประกอบ) ซึง่ อาจทาให้ เกิดการกัดกร่อนชิ ้นส่วนในปัมพ์และหัวฉีด ของเครื่ องยนต์
ในการใช้ น ้ามันดีเซลที่เป็ นแบบ กามะถันตา่ มาก ซึง่ มีคา่ การหล่อลืน่ ต่า ทาให้ อาจเกิดการสึกหรอในปั มพ์และหัวฉีดได้ แต่ น ้ายาล้ างหัวฉีดของ

ลักษณะการใช้ งาน
 เหมาะสาหรับ สามารถใช้ งานได้ กบ
ั เครื่ องยนต์ดเี ซล ของรถทุกชนิด ทังงานเบา
้
งานหนัก และรวมถึงเครื่ องยนต์เรื อ
 สาหรับการใช้ ครัง้ แรก ใช้ 2 ขวด ต่อ น ้ามัน 68-75 ลิตร
 การใช้ ครัง้ ต่อไป ใช้ 1 ขวดต่อ น ้ามัน 68-75 ลิตร
ประโยชน์ ท่ ไี ด้ รับ





ช่วยประหยัดเชื ้อเพลิง
รักษาเครื่ องยนต์ให้ สะอาด
ป้องกันการกัดกร่อนภายในเครื่ องยนต์
เครื่ องยนต์เดินเรี ยบ ลดการกระตุกของเครื่ องยนต์

