
20W-50 V-Twin ( Advanced Synthetic Motorcycle Oil ,MCV) 
 
มาตรฐาน API SG, SL/CF, CG-4; JASO MA/MA2; ISO-L-EMA2; API GL-1 
เป็นสูตรขัน้สูงท่ีรองรับการท างานหลายหน้าท่ี และเป็นสูตรแนะน าส าหรับเคร่ืองยนต ์4 จังหวะท่ีระบายความ
ร้อนด้วยของเหลวและอากาศ สามารถใช้งานกับเคร่ืองยนต์ เกียร์ และเฟือง แต่ไม่แนะน าให้ใช้กับเคร่ืองยนตท่ี์
ต้องการน า้มันเกียร์มาตรฐาน API GL-4 หรือ GL-5  
 
 
 
 
 

 

ข้อมูลทั่วไป 

น า้มันเคร่ืองมอเตอร์ไซค์สังเคราะห์  AMSOIL 20W-50 MCV เป็นน า้มันเคร่ืองพรีเมียมท่ีถูกออกแบบ ส าหรับเคร่ืองยนต์มอเตอร์ไซค์ เป็น
น า้มันเคร่ืองท่ีผ่านการค้นคว้าวิจัยเพื่อให้มีประสิทธภิาพยอดเยีย่มในทุกรูปแบบการขับข่ีของมอเตอร์ ไซค์ และรองรับเคร่ืองยนตท่ี์ความร้อนสูง 
เช่น   Harley-Davidson® V-Twin นอกจากนัน้สามารถใช้กับเคร่ืองยนต์ท่ีใช้เวท็คลัทช์ (Wet-Clutch) และหล่อลื่นเกียร์ท่ีมีแรงกดสูง  

คุณประโยชน์ 

ทนทานต่อความร้อนสูงมาก  ได้มีการทดสอบน า้มันเคร่ืองมอเตอร์ไซค์สังเคราะห์  AMSOIL 
20W-50 กับ มอเตอร์ไซค์ Harley-Davidson FXDB Dyna Street Bob ปี 2012 โดยการท างาน
เคร่ืองยนต์ โดยตัดระบบระบายความร้อนออก เพื่อท าให้อุณหภูมิของเคร่ืองยนต์ร้อนสูงถึง 500 
องศาฟาเรนไฮต์ (จ าลองสถานการณ์ของการขับข่ีเป็นขบวน) น า้ มันเคร่ืองมอเตอร์ไซค์สังเคราะห์  
AMSOIL 20W-50 แสดงให้เห็นถึงสภาพของน า้มันเคร่ืองท่ียังคงสภาพความหลอ่ลื่นได้ใกล้เคียง
กับสภาวะปกติ ดูรูปประกอบ จากรูปจะเห็นว่าก่อนและหลังการทดสอบ การคงสภาพของ
น า้มันเคร่ืองไม่เปลี่ยนแปลง 

ลดการสึกหรอและตะกอน  น า้มันเคร่ืองมอเตอร์ไซค์สังเคราะห์  AMSOIL 20W-50 มีสารเติม
แต่งท่ีต่อต้านการสึกหรอ นอกจากนัน้ยังมีตัวป้องกันการเกิดออกซิเดช่ัน และป้องกันการเกิด
คราบโคลนและตะกอนท่ีเกิดจากการท างานของเคร่ืองยนต์ ท าให้เคร่ืองยนต์สะอาดและไม่เกิด
การอุดตันของระบบหมุนเวียนน า้มัน  

 ปกป้องเกียร์และโซ่จากแรงกดได้สูงสุด  เม่ือใช้น า้มันเคร่ืองมอเตอร์ไซค์สังเคราะห์  
AMSOIL 20W-50 MCF ไม่จ าเป็นท่ีจะต้องใช้น า้มันหล่อลื่นเกียร์และโซ่ แยกต่างหาก 
เน่ืองจากว่า AMSOIL MCV มีความสามารถในการหลอ่ลื่นเกียร์ได้เป็นอย่างดี เพราะสามารถรับ
แรงกดได้สูงสุด ในการทดสอบเกียร์ของ FZG  น า้มันเคร่ือง AMSOIL MCV ได้รับคะแนนท่ี
สมบูรณ์แบบ โดยท่ีการสึกหรอเป็น 0  

 



ป้องกันสนิมได้อย่างยอดเย่ียม  โดยปกติแล้วมอเตอร์ไซค์ จะมีโอกาสในการเกิดสนิมได้ง่าย เน่ืองจากความชืน้ของสภาพแวดล้อม สนิม
เป็นสาเหตุท่ีท าให้เกิดความเสียหายท่ีรุนแรง เช่น การสึกหรอของเคร่ืองยนตท่ี์เกิดขึน้มากกวา่ปกติ การสญูเสียแรงอัดของกระบอกสูบ เป็นต้น 
ซ่ึงน า้มันเคร่ืองท่ัวไปไม่มีความสามารถในการป้องกันสนิมของเคร่ืองยนต์ แต่น า้ มันเคร่ืองน า้มันเคร่ืองมอเตอร์ไซค์สงัเคราะห์  AMSOIL 20W-
50 MCV มีสารต่อต้านการเกิดสนิมชัน้เยี่ยม ซ่ึงผ่านการทดสอบ ASTM D-1748 (ดูตามตาราง ข้อมูลทางเทคนิค) 

เพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดให้กับเคร่ืองยนต์ท่ีใช้งานแบบเว็ทคลัทช์ (Wet-Clutch) เน่ืองจาก น า้มันเคร่ืองมอเตอร์ไซค์สังเคราะห์  AMSOIL 
20W-50 MCV ไม่มีสารปรับแต่งทางด้านแรงเสียดทาน และมีสารเตมิแต่งท่ีเหมาะสมท าให้เปลี่ยนเกียร์ได้อย่างนุ่มนวล และการจับตัว
ของคลัทช์ท่ีได้จังหวะ รวมไปถึงการควบคุมความร้อน ป้องกันการลื่นไถล และการเกิดประกายไฟ รวมถึงค่า TBN ท่ีสูงช่วยลดผลของกรดท่ี
เกิดขึน้ในเคร่ืองยนต์ ซ่ึงจะท าให้ส่วนประกอบของคลัทช์เสียหาย ท าให้ยืดอายุการท างานของคลัทช์  นอกจากนัน้น า้มันเคร่ืองมอเตอร์ไซค์
สังเคราะห์  AMSOIL 20W-50 MCV ได้ผ่านข้อก าหนดของเว็ทคลัทช์ มาตรฐาน JASO T903:2006, MA/MA2 และ ISO-L-LEMA2 ของ ISO 
24254:2007  

ลักษณะการใช้งาน  
น า้มันเคร่ืองมอเตอร์ไซค์สังเคราะห์  AMSOIL 20W-50 MCV เป็นรุ่นท่ีเหมาะสมกับเคร่ืองยนต์ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยอากาศหรือ
ของเหลว ซ่ึงต้องการมาตรฐาน SAE80W/90, API GL-1 ส าหรับน า้มันเกียร์  และแนะน าให้ใช้กับมอเตอร์ไซค์ Harley-Davidson®, Buell®, 
KTM®, Ducati®, Aprilia®, BMW®, Triumph® และมอเตอร์ไซค์ท่ีต้องการน า้มันเคร่ืองยนต์ 15W-50 or 20W-50 หรือ  SAE 90 ,GL-1แต่
ไม่แนะน าให้ใช้รุ่นท่ีต้องการน า้มันเกียร์เป็น  API GL-4 หรือ GL-5  

.การใช้งานร่วมกับน า้มันเคร่ืองอื่นๆ 

น า้มันเคร่ืองมอเตอร์ไซค์สังเคราะห์  AMSOIL 20W-50 MCV สามารถเข้ากันได้กับน า้มันเคร่ืองสงัเคราะห์แบบอ่ืน และน า้มันเคร่ืองท่ัวไป 
อย่างไรก็ตาม เม่ือมีการใช้ร่วมกันจะท าให้ลดประสิทธิภาพการท างาน และลดอายุของน า้มันเคร่ืองสงัเคราะห์  AMSOIL ลง ดังนัน้  AMSOIL 
ไม่รับประกันอายุใช้งานท่ีนานขึน้ และไม่แนะน าให้มีการใช้หัวเชือ้น า้มันเคร่ืองใดๆส าหรับ น า้มันเคร่ืองสังเคราะห์  AMSOIL  

 
อายุการใช้งาน 
น า้มันเคร่ืองมอเตอร์ไซค์สังเคราะห์  AMSOIL 20W-50 MCV สามารถรองรับการขยายเวลาการเปลี่ยนถ่ายได้สูงสดุตามเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
ส าหรับขับข่ีบนถนน (On road use) 

 1 ปี หรือ 2 เท่าจากระยะท่ีระบุในข้อก าหนด OEM  

 ส าหรับเกียร์ของ Harley Davidson เปลี่ยนถ่ายตามค าแนะน าส าหรับน า้มันสงัเคราะห์ 32000 กม หรือ 1 ปี  
ส าหรับขับข่ีบนแบบวิบาก (Off road use) 

 เปลี่ยนตามระยะท่ีระบุในข้อก าหนด OEM  

 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลน า้มันเคร่ืองของ AMSOIL ทางเทคนิค 
 

 


