
 XL 5W-30 Synthetic Motor Oil 
ปกป้องเครื่องยนต์และเพิ่มระยะการเปลี่ยนถ่าย 
 

ข้อมูลทั่วไป 

น ้ำมันเครื่องสังเครำะห์ AMSOIL รุ่น XL (Extended Life) ถูกออกแบบมำเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรป้องกัน

กำรสึกหรอของเครื่องยนต์ได้มำกกว่ำ ท ำควำมสะอำดเครื่องยนต์ได้สะอำดกว่ำ สำมำรถท ำงำนในอุณหภูมิที่ต ่ำ

มำกและสูงมำก และประหยัดเชื้อเพลิงได้มำกขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับน ้ำมันเครื่องทั่วไป เพิ่มระยะกำรเปลี่ยน

ถ่ำยได้สูงสุด 19,200 กม. หรือ 1 ปี   

 

คุณประโยชน์ 

ต้านทานการเสียสภาพของน ้ามนั 

น ้ำมันเครื่องสังเครำะห์ AMSOIL รุ่น XL (Extended Life) สำมำรถรักษำสภำพกำรหล่อลื่น (ควำมหนืด) ได้ แม้จะอยู่ในสภำพเลวร้ำย (ควำมร้อน

สูงเป็นเวลำนำน) ซึ่งท ำให้น ้ำมันทั่วไปเกิดกำรเสียสภำพได้ สภำพดังกล่ำวส่งผลให้ค่ำควำมหนืดเพิ่มขึ้นเป็นอย่ำงมำก ผลที่ตำมมำคือ น ้ำมันเครื่อง

สูญหำยมำกขึ้น ตะกอนในเครื่องยนต์มำกข้ึน กำรสึกหรอเพิ่มขึ้น และกำรสตำร์ทเครื่องยนต์ยำกขึ้น 

ได้รับกำรทดสอบ GMOD (GM Oxidation and Deposit) หรือ กำรทดสอบกำรเกิดออกซิเดช่ันและตะกอนท่ีควำมร้อนสูงของ GM บนเครื่องยนต์ 

5.7 ลิตร V8 ที่อุณหภูมิ 100 องศำเซลเซียส เป็นเวลำ 100 ชั่วโมง ผลที่ได้ คือน ้ำมันเครื่องสังเครำะห์ AMSOIL รุ่น XL สำมำรถควบคุมกำร

เปลี่ยนแปลงควำมหนืดได้ดีกว่ำน ้ำมันเครื่องที่เกิดสภำวะ Breakdown 1 (อ้ำงตำมข้อก ำหนดของ GM dexose1 Gen2) ถึง 64% ซึ่งแสดงว่ำ 

น ้ำมันเครื่องสังเครำะห์ AMSOIL รุ่น XL (Extended Life) เหมำะสมต่อกำรใช้งำนในสภำพท่ีควำมร้อนสูงได้ดีกว่ำ 

 

 

 

 

 

การป้องกันการเกิดสภาวะ LSPI ( Low-Speed Pre-Ignition) 

น ้ำมันเครื่องสังเครำะห์ AMSOIL รุ่น XL (Extended Life) มีคุณสมบัติทำงเคมีที่ไม่เหมือนใครที่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์ของคุณจำกอันตรำยจำก

สภำวะ LSPI ซึ่ง LSPI คือสภำวะกำรจุดระเบิดเรว็กว่ำท่ีควรจะเป็น ซึ่งมักเกิดกับเครื่องยนต์สมัยใหม่ที่เป็นแบบฉีดตรง แบบเทอร์โบชำร์จเจอร์ โดย

ส่งผลให้กระบอกสูบและกำรสบูเสยีหำยรุนแรงได ้น ้ำมันเครื่องสังเครำะห์ AMSOIL รุ่น XL (Extended Life) ได้ปรับปรุงสูตรเพื่อให้มีควำมเพื่อลด

กำรเกิด LSPI ได้ โดยที่น ้ำมันเครื่อง AMSOIL ผ่ำน 100% ในกำรทดสอบของ GM dexos1 Gen 2 specification– zero occurrences (ไม่เกิด

สภำวะ LSPI) จ ำนวน 5 ครั้งติดต่อกัน 



เคร่ืองยนต์สะอาด  

น ้ำมันเครื่องสังเครำะห์ AMSOIL รุ่น XL (Extended Life) ได้มีกำรผสมผสำนสำรเติมแต่งคุณภำพสูงต่ำงๆที่ส ำคัญ เพื่อรักษำควำมสะอำดของ

เครื่องยนต์ให้ดีขึ้น เช่น สำรชะล้ำง สำรป้องกันกำรรวมตัวของตะกอน รวมถึงกำรเพิ่มค่ำ TBN (Total Base Number) ในกำรสะเทินกรดและ

ต่อต้ำนกำรเกิดครำบโคลน ป้องกันกำรกัดกร่อนในเครื่องยนต์ และตะกอนคำร์บอนจำกเขม่ำ ซึ่งส่งผลท ำให้เครื่องยนต์สะอำดกว่ำ 25% ช่วยให้

เครื่องยนต์เดินเรียบ ไม่มีปัญหำในระยะยำว 

ลดค่าใช้จ่ายด้วยระยะเปลี่ยนถ่ายท่ีนานกว่า 

น ้ำมันเครื่องสังเครำะห์ AMSOIL รุ่น XL (Extended Life)ได้ถูกออกแบบให้สำมำรถรองรับระยะกำรเปลี่ยนถ่ำยได้สูงสุด 19,200 กม. หรือ 1 ปี  

ดังนั้นจะช่วยลดค่ำใช้จ่ำยของกำรเปลี่ยนถ่ำย ลดเวลำที่ใช้ในกำรเข้ำศูนย์บริกำร ประหยัดเงิน และช่วยลดของเสียจำกน ้ำมันใช้แล้ว ลดกำรปล่อย

ควันเสีย 

ช่วยประหยัดเชื้อเพลิง และปล่อยของเสียน้อย 
 

น ้ำมันเครื่องสังเครำะห์ AMSOIL รุ่น XL (Extended Life) (ทุกรุ่นยกเว้น 10W-40) ผ่ำนเกรด API SP (Resource Conserving) ซึ่งเป็นข้อก ำหนด

ที่เน้นกำรปล่อยของเสียให้น้อยลง กำรประหยัดเชื้อเพลิง และรองรับกำรท ำงำนกับระบบควบคุมกำรปล่อยของเสียของรถยนต์รุ่นใหม่ๆ โดยจะ

ช่วยยืดอำยุกำรท ำงำนของ Catalytic Converters 

 

ลักษณะการใช้งาน  
น ้ำมันเครื่องสังเครำะห์ AMSOIL รุ่น XL (Extended Life) เหมำะอย่ำงยิ่งส ำหรับเครื่องยนต์เบนซินทั่วไป และเครื่องยนต์ตำมค ำแนะน ำที่มี

ข้อก ำหนดเหล่ำนี้ : 

5W-30 (XLF) 

API SP (Resource Conserving), SN PLUS, SM…; GM dexos1 Gen 3 (supersedes dexos1 Gen 2, LL-A-025, 6094M and 4718M); 
ACEA A1/B1 A5/B5; Ford WSS-M2C946-B1, WSS-M2C946-A, WSS-M2C929-A, WSS-M2C961-A1; Chrysler MS-6395; Honda HTO-
06; ILSAC GF-6A, GF-5, GF-4… 
 

 

 

 

อายุการใช้งาน 
น ้ำมันเครื่องสังเครำะห์ AMSOIL รุ่น XL (Extended Life) รับประกันระยะกำรท ำงำนส ำหรับกำรใช้งำนส ำหรับเครื่องยนต์เบนซินได้สูงสุด 

19,200 กม. หรือ 1 ปี  ควรเปลี่ยนไส้กรองน ้ำมันตำมข้อก ำหนดกำรใช้งำน 

ข้อมูลน ้ามันเคร่ืองของ AMSOIL ทางเทคนิค 
 
 


