
SAE 5W-30 XL Synthetic Motor Oil (Boosted 
Engine Protection) 
 

ข้อมูลทั่วไป 

น ำ้มนัเคร่ืองสงัเครำะห์  AMSOIL รุ่น XL (Boosted Engine Protection)  ถกู
ออกแบบมำเพื่อเพิ่มประสทิธิภำพในกำรป้องกนักำรสกึหรอของเคร่ืองยนต์ได้
มำกกว่ำ ท ำควำมสะอำดเคร่ืองยนต์ได้สะอำดกว่ำ สำมำรถท ำงำนใน
อณุหภูมิที่ต ่ำมำกและสงูมำก และประหยดัเชือ้เพลงิได้มำกขึน้ เมื่อ
เปรียบเทียบกบัน ำ้มนัเคร่ืองทัว่ไป เพิ่มระยะกำรเปลีย่นถ่ำยได้สงูสดุ 19,200 
กม หรือ 1 ปี  

 

 

 

 

 

 

คุณประโยชน์ 

ต้านทานการเสียสภาพของน า้มัน 

น ำ้มนัเคร่ืองสงัเครำะห์ AMSOIL รุ่น XL สำมำรถรักษำสภำพ กำรหลอ่ลืน่ (ควำมหนืด) ได้ แม้จะอยู่ในสภำพเลวร้ำย (ควำมร้อนสงูเป็น
เวลำนำนๆ) ซึง่ท ำให้น ำ้มนัทัว่ไปเกิดกำรเสียสภำพได้ สภำพดงักล่ำวสง่ผลให้ค่ำควำมหนืดเพิ่มขึน้เป็นอย่ำงมำก  ผลที่ตำมมำคือ  
น ำ้มนัเคร่ืองสญูหำยมำกขึน้ ตะกอนในเคร่ืองยนต์มำกขึน้ กำรสกึหรอเพิ่มขึน้ และกำรสตำร์ทเคร่ืองยนต์ยำกขึน้  

ได้มกีำรทดสอบ GMOD (GM Oxidation and Deposit) หรือ กำรทดสอบกำรเกิดออกซิเดชัน่และตะกอนที่ควำมร้อนสงูของ GM  บน
เคร่ืองยนต์ 5.7 ลติร V8 ที่อณุหภูมิ 100 องศำเซลเซียส เป็นเวลำ 100 ชัว่โมง ผลที่ได้คือน ำ้มนัเคร่ืองสงัเครำะห์ AMSOIL รุ่น XL สำมำรถ
ควบคมุกำรเปลีย่นแปลงควำมหนืดได้ดีกว่ำน ำ้มนัเคร่ือง ที่เกิดสภำวะ Breakdown 1 (อ้ำงอิงตำมข้อก ำหนดของ GM dexose1 Gen2) ถงึ 64 
% ซึง่แสดงว่ำ  น ำ้มนัเคร่ืองสงัเครำะห์ AMSOIL รุ่น XL เหมำะสมต่อกำรใช้งำนในสภำพที่ควำมร้อนสงูได้ดีกว่ำ 



 

การป้องกันการเกิดสภาวะ LSPI ( Low-Speed Pre-Ignition) 

LSPI คือสภำวะ กำรจุดระเบิดเร็วกว่ำที่ควรจะเป็น ซึง่มกัเกิดกบัเคร่ืองยนต์สมัยใหม่ที่เป็นแบบฉีดตรง แบบเทอร์โบชำร์จเจอร์ โดยจะสง่ผลให้
กระบอกสบูและก้ำนสบูเสยีหำยรุนแรงได้  น ำ้มนัเคร่ือง AMSOIL รุ่น XL ได้ปรับปรุงสตูรเพื่อให้มีควำมสำมำรถเพื่อลดกำรเกิด LSPI ได้  โดย
ที่น ำ้มนัเคร่ือง AMSOIL ผ่ำน 100% ในกำรทดสอบ LSPI2-Zero Occurrences (ไม่เกิดสภำวะ LSPI) จ ำนวน 5 ครัง้ติดต่อกนั 

เคร่ืองยนต์สะอาด  

น ำ้มนัเคร่ือง AMSOIL รุ่น XL ได้มีกำรผสมผสำน สำรเติมแต่งคณุภำพสงูต่ำงๆที่ส ำคญั เพื่อรักษำควำมสะอำดของเคร่ืองยนต์ ให้ดีขึน้ เช่น
สำรชะล้ำง สำรป้องกนักำรรวมตวัของตะกอน รวมถงึกำรเพิ่มค่ำ TBN (Total Base Number) ในกำรสะเทินกรดและต่อต้ำนกำรเกิดครำบ
โคลน  ป้องกนักำรกัดกร่อนในเคร่ืองยนต์ และตะกอนคำร์บอนจำกเขม่ำ ซึง่ส่งผลท ำให้เคร่ืองยนต์ควำมสะอำดกว่ำ 25%  ช่วยให้เคร่ืองยนต์
เดินเรียบ ไม่มีปัญหำในระยะยำว 

ลดค่าใช้จ่ายด้วยระยะเปลี่ยนถ่ายที่นานกว่า 

น ำ้มนัเคร่ือง AMSOIL รุ่น XL ได้ถูกออกแบบให้สำมำรถรองรับระยะกำรเปลีย่นถ่ำยได้สงูสดุ 19200 กม หรือ 1 ปี ดงันัน้จะช่วยลดค่ำใช้จ่ำย 
ของกำรเปลีย่นถ่ำย ลดเวลำที่ใช้ในกำรเข้ำศูนย์บริกำร ประหยดัเงิน และช่วยลดของเสียจำกน ำ้มนัใช้แล้ว ลดกำรปลอ่ยควนัเสยี  

ช่วยประหยัดเชือ้เพลิง และปล่อยของเสียน้อย 
น ำ้มนัเคร่ือง AMSOIL รุ่น XL (ทกุรุ่นยกเว้น 10W-40) ผ่ำนเกรด API SN (Resource Conserving) ซึง่เป็นข้อก ำหนดที่เน้นกำรปลอ่ยของเสยี
ให้น้อยลง กำรประหยดัเชือ้เพลงิ และรองรับกำรท ำงำนกบัระบบควบคมุกำรปลอ่ยของเสยีของรถยนต์รุ่นใหม่ๆ โดยจะช่วยยืดอำยุกำรท ำงำน
ของ Catalytic Converters     
 

ลักษณะการใช้งาน  
น ำ้มนัเคร่ืองสงัเครำะห์  AMSOIL รุ่น XL (Extended Life) เหมำะอย่ำงย่ิงส ำหรับเคร่ืองยนต์เบนซินทัว่ไป และเคร่ืองยนต์ตำมค ำแนะน ำที่มี
ข้อก ำหนดเหลำ่นี ้
 API SN (Resource Conserving), SM…;  
 GM dexos1™ (supersedes 6094M)  
 ACEA A1/B1;  
 Chrysler MS-6395;  
 Ford WSS-M2C947-A;  
 ILSAC GF-5, GF-4…; Fortified with detergents that exceed dexos1™ sulfated ash specifications. 

 



 

การใช้งานร่วมกับน า้มันเคร่ืองอื่นๆ 

น ำ้มนัเคร่ืองสงัเครำะห์  AMSOIL รุ่น XL (Extended Life) สำมำรถเข้ำกนัได้กบัน ำ้มนัเคร่ืองสงัเครำะห์แบบอื่น และน ำ้มนัเคร่ืองทัว่ไป 
อย่ำงไรก็ตำม เมื่อมีกำรใช้ร่วมกนัจะท ำให้ลดประสทิธิภำพกำรท ำงำน และลดอำยขุองน ำ้มนัเคร่ืองสงัเครำะห์  AMSOIL ลง ดงันัน้  AMSOIL 
ไม่รับประกนัอำยุใช้งำนที่นำนขึน้ และไม่แนะน ำให้มีกำรใช้หวัเชือ้น ำ้มนัเคร่ืองใดๆส ำหรับ น ำ้มนัเคร่ืองสงัเครำะห์  AMSOIL  

 
อายุการใช้งาน 
น ำ้มนัเคร่ืองสงัเครำะห์  AMSOIL รุ่น XL (Extended Life) รับประกนัระยะกำรท ำงำนส ำหรับกำรใช้งำนส ำหรับเคร่ืองยนต์เบนซินได้สงูสดุ 
19,200 กม หรือ 1 ปี  ควรเปลีย่นไส้กรองน ำ้มนัตำมข้อก ำหนดกำรใช้งำน   

 
ข้อมูลน า้มันเคร่ืองของ AMSOIL ทางเทคนิค 
 

 


