
15W-50 Metric (Advanced Synthetic Motorcycle Oil, MFF) 
 
มาตรฐาน API SM; JASO MA/MA2; แนะน าส าหรบัระบเกียรท่ี์ใชม้าตรฐาน API GL-1 
สตูรแนะน าส าหรบัเครื่องยนต ์4 จงัหวะที่ระบายความรอ้นดว้ยของเหลวและอากาศ รวมถงึเกียรท์ัง้แบบ 2 
จงัหวะและ 4 จงัหวะ และเวท็คลทัช ์(Wet-clutch) แตไ่มแ่นะน าใหใ้ชก้บัเครื่องยนตท่ี์ตอ้งการมาตรฐาน API 
GL-4 หรอื GL-5  
 
 
 
 
 

 

ข้อมูลทั่วไป 

น า้มนัเครื่องมอเตอรไ์ซคส์งัเคราะห ์ AMSOIL 15W-50 MFF เป็นน า้มนัเครื่องพรเีมียมท่ีถกูออกแบบ ส าหรบัเครื่องยนตม์อเตอรไ์ซค ์เป็น
น า้มนัเครื่องท่ีผ่านการคน้ควา้วิจยัเพ่ือใหมี้ประสิทธิภาพยอดเย่ียมในทกุรูปแบบการขบัข่ีของมอเตอรไ์ซค ์และรองรบัเครื่องยนตท่ี์มี RPM สงู 
เวท็คลทัช ์ สามารถทนสภาพแรงกดท่ีเกิดกบัเกียรไ์ดส้งูสดุ  น า้มนัเครื่องมอเตอรไ์ซคส์งัเคราะห ์ AMSOIL 15W-50 MFF ไดร้บัการพิสจูนแ์ลว้
วา่ ใหป้ระสทิธิภาพท่ีดีกวา่น า้มนัเครื่องทั่วไปรวมถึงน า้มนัเครื่องแบบสงัเคราะหอ่ื์นๆ ท่ีใชก้บัเครื่องยนตม์อเตอรไ์ซค ์

คุณประโยชน ์

ลดการเสยีดทาน ลดความร้อน ลดการสึกหรอ  น า้มนัเครื่องมอเตอรไ์ซคส์งัเคราะห ์ AMSOIL 15W-50 MFF ถกูออกแบบใหมี้สามารถ
คงสภาพการปกปอ้งเครื่องยนตท่ี์ความรอ้นสงูมาก (สามารถดไูดจ้ากกราฟดา้นลา่ง) เน่ืองจาก มีฟิลมท่ี์แข็งแกรง่ และมีสารเติมแตง่ชัน้เย่ียมท่ี
ช่วยลดการสกึหรอในทกุสภาพการใชง้าน และสามารถปอ้งกนัการเกิดคราบโคลนที่จะท าใหเ้ครื่องยนตเ์สียหาย และตะกอนคารบ์อน ท าให้
เครื่องยนตส์ะอาดซึง่สง่ผลดีในทกุๆดา้นของการขบัข่ี 

ปกป้องเกยีรจ์ากแรงกดได้สูงสุด  เม่ือใชน้  า้มนัเครื่องมอเตอรไ์ซคส์งัเคราะห ์ AMSOIL 15W-50 
MFF ไมจ่  าเป็นท่ีจะตอ้งใชน้  า้มนัเกียร ์แยกต่างหาก เน่ืองจากวา่ AMSOIL MFF มีความสามารถใน
การหลอ่ลื่นเกียรไ์ดเ้ป็นอยา่งดี เพราะสามารถรบัแรงกดไดส้งูสดุ ในการทดสอบเกียรข์อง FZG  
AMSOIL MFF ไดร้บัคะแนนท่ีสมบรูณแ์บบ โดยท่ีการสกึหรอเป็น 0  

ป้องกันสนิมได้อย่างยอดเยีย่ม  โดยปกติแลว้มอเตอรไ์ซค ์จะมีโอกาสในการเกิดสนิมไดง้่าย 
เน่ืองจากความชืน้ของสภาพแวดลอ้ม สนิมเป็นสาเหตท่ีุท าใหเ้กิดความเสียหายท่ีรุนแรง เช่น การ
สกึหรอของเครื่องยนตท่ี์เกิดขึน้มากกวา่ปกติ การสญูเสียแรงอดัของกระบอกสบู เป็นตน้ ซึง่
น า้มนัเครื่องทั่วไปไมมี่ความสามารถในการปอ้งกนัสนิมของเครื่องยนต ์แตน่ า้มนัเครื่อง
มอเตอรไ์ซคส์งัเคราะห ์ AMSOIL 15W-50 MFF มีสารตอ่ตา้นการเกิดสนิมชัน้เย่ียม ซึง่ผ่านการ
ทดสอบ ASTM D-1748 (ดตูามตาราง ขอ้มลูทางเทคนิค) 

เพิม่ประสทิธิภาพสูงสุดให้กับเคร่ืองยนตท์ีใ่ช้งานแบบเวท็คลัทช ์(Wet-Clutch) เน่ืองจาก น า้มนัเครื่องมอเตอรไ์ซคส์งัเคราะห ์ AMSOIL 
15W-50 MFF  ไมมี่สารปรบัแตง่ทางดา้นแรงเสียดทาน และมีสารเติมแตง่ท่ีเหมาะสมท าใหเ้ปลี่ยนเกียรไ์ดอ้ยา่งนุ่มนวล และการจบัตวั
ของคลทัชท่ี์ไดจ้งัหวะ รวมไปถงึการควบคมุความรอ้น ปอ้งกนัการลื่นไถล และการเกิดประกายไฟ ท าใหยื้ดอายกุารท างานของคลทัช ์ 



นอกจากนัน้น า้มนัเครื่องมอเตอรไ์ซคส์งัเคราะห ์ AMSOIL 15W-50 MFF ไดผ้่านขอ้ก าหนดของเวท็คลทัช ์มาตรฐาน JASO T903:2006, 
MA/MA2 และ ISO-L-LEMA2 ของ ISO 24254:2007  

.ลักษณะการใช้งาน  
มอเตอรไ์ซคส์งัเคราะห ์ AMSOIL 15W-50 MCF เป็นรุน่ท่ีเหมาะสมกบัเครื่องยนต ์4 จงัหวะ ระบายความรอ้นดว้ยอากาศหรอืของเหลว ซึง่
ตอ้งการมาตรฐาน SAE90, API GL-1 ส าหรบัน า้มนัเกียร ์ และแนะน าใหใ้ชก้บัมอเตอรไ์ซค ์Ducati®, BMW®, KTM®, Yamaha®, 

Triumph®, Royal Enfield® และมอเตอรไ์ซคท่ี์ตอ้งการน า้มนัเครื่องยนต ์15W-50 แตไ่มแ่นะน าใหใ้ชรุ้น่ท่ีตอ้งการน า้มนัเกียรเ์ป็น  API GL-4 
หรอื GL-5  

.การใช้งานร่วมกับน า้มันเคร่ืองอืน่ๆ 

น า้มนัเครื่องมอเตอรไ์ซคส์งัเคราะห ์ AMSOIL 15W-50 MFF สามารถเขา้กนัไดก้บัน า้มนัเครื่องสงัเคราะหแ์บบอื่น และน า้มนัเครื่องทั่วไป 
อยา่งไรก็ตาม เม่ือมีการใชร้ว่มกนัจะท าใหล้ดประสิทธิภาพการท างาน และลดอายขุองน า้มนัเครื่องสงัเคราะห ์ AMSOIL ลง ดงันัน้  AMSOIL 
ไมร่บัประกนัอายใุชง้านที่นานขึน้ และไมแ่นะน าใหมี้การใชห้วัเชือ้น า้มนัเครื่องใดๆส าหรบั น า้มนัเครื่องสงัเคราะห ์ AMSOIL  

 
อายุการใช้งาน 
น า้มนัเครื่องมอเตอรไ์ซคส์งัเคราะห ์ AMSOIL 15W-50 MFF สามารถรองรบัการขยายเวลาการเปลี่ยนถ่ายไดส้งูสดุตามเง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้
ส าหรับขับขี่บนถนน (On road use) 

 1 ปี หรือ 2 เทา่จากระยะที่ระบใุนขอ้ก าหนด OEM  
ส าหรับขับขี่บนแบบวิบาก (Off road use) 

 เปลี่ยนตามระยะที่ระบใุนขอ้ก าหนด OEM  

 
ข้อมูลน า้มันเคร่ืองของ AMSOIL ทางเทคนิค 
 

TYPICAL TECHNICAL PROPERTIES 

AMSOIL 15W-50 Synthetic Metric Motorcycle Oil (MFF) 

Kinematic Viscosity @ 100°C, cSt (ASTM D445) 20.2 

Kinematic Viscosity @ 40°C, cSt (ASTM D445) 140.7 

Viscosity Index (ASTM D2270) 165 

Pour Point °C (°F) (ASTM D97) -39 (-38) 

Flash Point °C (°F) (ASTM D92) 238 (460) 

Fire Point °C (°F) (ASTM D92) 274 (525) 

NOACK Volatility, % weight loss (g/100g) (ASTM D5800) 3.8 

High Temperature/High Shear Viscosity @ 150°C, 1.0 X 106 s-1, cP (ASTM D4683) 5.7 

Total Base Number (ASTM D2896) 11.6 

Four-Ball Wear Test (ASTM D4172: 40 kg, 150°C, 1800 rpm, 1hr), Scar, mm 0.34 

Foam (ASTM D892, Sequence l, ll & lll) 0/40/0 

Rust Test-Humidity Cabinet (ASTM D1748) No Rust, Pass 

 
 


