
SAE 5W-30 Signature Series 100% Synthetic Motor Oil 
 

ข้อมูลทั่วไป 

น ้ำมันเครื่องสังเครำะห์ AMSOIL รุ่น Signature เป็นรุ่นท่ีดีที่สุดของ AMSOIL สำมำรถใช้ได้กับรถยนต์เบนซินทุก

ชนิด โดยกำรใช้เทคโนโลยีขั้นสูงทำงด้ำนกำรสังเครำะห์ พร้อมสำรเติมแต่งท่ียอดเยี่ยมเป็นพิเศษ ท ำให้เครื่องยนต์

มีสภำพดีเยี่ยม และทนต่อควำมร้อนสูงที่กว่ำมำตรฐำนทั่วไป ทนแรงเค้นส ำหรับเครื่องยนต์ที่มีก ำลังม้ำที่สูงมำก 

นอกจำกนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับน ้ำมันเครื่องแบรนด์อื่น น ้ำมันเครื่องสังเครำะห์ AMSOIL รุ่น Signature ให้ผล

ทดสอบด้ำนประสิทธิภำพดีกว่ำ และปกป้องเครื่องยนต์ได้ดีกว่ำ    

 

 

คุณประโยชน์ 

เพิ่มระยะเปลี่ยนถ่าย น ้ำมันเครื่องสังเครำะห์ AMSOIL รุ่น Signature สำมำรถขยำยเวลำกำรเปลี่ยนถ่ำยได้มำกกว่ำน ้ำมันเครื่องทั่วไป เป็นสูตร
กำรสังเครำะห์เฉพำะ เพื่อต้ำนทำนกำรเกิดออกซิเดช่ัน และลดควำมเป็นกรดที่เกิดจำกกำรเผำไหม้ ได้ระยะที่นำนข้ึน 

ประหยัดเชื้อเพลิงสูงสุด น ้ำมันเครื่องสังเครำะห์ AMSOIL รุ่น Signature เป็นสูตรที่ออกแบบมำเพื่อประหยัดพลังงำนสูงสุด เนื่องจำกกำรเรียงตัว
โมเลกุลของน ้ำมันท่ีใช้ผลิตมีควำมสม ่ำเสมอ และเป็นรูปแบบเดียวกัน (Uniform) ท ำให้กำรหล่อลื่นมีประสิทธิภำพสูงสุดระหว่ำง ผิวโลหะ ซึ่งต่ำง
จำกน ้ำมันเครื่องทั่วไปที่กำรเรียงตัวของโมเลกุลน ้ำมันไม่สม ่ำเสมอ นอกจำกนั้นยังมีกำรเพิ่มเติมสำรเติมแต่งซึ่งช่วยลดควำมเสียดทำน ท ำให้ช่วย
ประหยัดเชื้อเพลิงมำกยิ่งข้ึน เมื่อเปรียบเทียบกับน ้ำมันเครื่องทั่วไป 

ลดการสึกหรอขั้นสูงสุด น ้ำมันเครื่องสังเครำะห์ AMSOIL รุ่น Signature มีควำมแข็งแรงของฟิล์มเคลือบผิวโลหะในเครื่องยนต์ที่ยอดเยี่ยม 
นอกจำกนั้นมีกำรเพิ่มสำรต่อต้ำนกำรสึกหรอ เพื่อช่วยท ำให้กำรสึกหรอของเครื่องยนต์เกิดขึ้นน้อยที่สุด และยืดอำยุกำรใช้งำนของเครื่อง ยนต์ได้
นำนข้ึน 

ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาถูกกว่า เนื่องจำกระยะกำรเปลี่ยนถ่ำยที่เพิ่มมำกขึ้น และควำมสำมำรถในกำรปกป้องเครื่องยนต์ให้เกิดกำรสึกหรอท่ี
น้อยลง เมื่อคิดค่ำใช้จ่ำยในกำรใช้บริกำรเปลี่ยนถ่ำยน ้ำมันเครื่อง เวลำที่สูญเสีย และสภำพเครื่องยนต์ที่ยังอยู่ในสภำพดี ท ำให้ผู้ขั บขี่สำมำรถ
ประหยัดค่ำใช้จ่ำยได้ในระยะยำว 

ลดการพร่องของน ้ามันเครื่อง โดยปกติเมื่อเครื่องยนต์ท ำงำนจะเกิดควำมร้อนซึ่งท ำให้ เกิดกำรระเหยของสำรบำงอย่ำงในน ้ำมันเครื่อง ท ำให้
น ้ำมันเครื่องหำยไปและกลำยเป็นควันเสีย น ้ำมันเครื่องสังเครำะห์ AMSOIL รุ่น Signature มีอัตรำส่วนกำรระเหยจำกควำมร้อนที่ต ่ำมำก ดังนั้น
ปริมำณน ้ำมันเครื่องที่หำยจะน้อยกว่ำเมื่อเปรียบเทียบกับน ้ำมันเครื่องท่ัวไป 
 
ลดการปล่อยควันเสีย น ้ำมันเครื่องสังเครำะห์ AMSOIL รุ่น Signature มีคุณสมบัติที่เข้ำกันได้ดีกับระบบกำรปล่อยควันเสยีของรถยนต์รุ่นใหม่ ท ำ
ให้กำรท ำงำนของ Catalytic Converter ท ำงำนได้อย่ำงดี ซึ่งท ำให้กำรปล่อยควันเสียอยู่ในระดับต ่ำมำก ช่วยรักษำสิ่งแวดล้อม 
 
รองรับอุณหภูมิการใช้งานแบบยิ่งยวด น ้ำมันเครื่องสังเครำะห์ AMSOIL รุ่น Signature เป็นสูตรรองรับหลำยช่วงอุณหภูมิ มีควำมสำมำรถ
ต้ำนทำนต่ออุณหภูมิเบรกดำวน์ ลดกำรระเหย และกำรสูญเสียสภำพควำมหนืด (Viscosity) และสำมำรถคงสภำพเป็นของเหลวขณะที่อุณหภูมิ
เยือกแข็ง ท ำให้น ้ำมันเครื่องสำมำรถไหลได้ ส่งผลให้สำมำรถสตำร์ทเครื่องยนต์ได้ง่ำยแม้ในอุณหภูมิหนำวเย็น 



รักษาความสะอาดของเคร่ืองยนต์ น ้ำมันเครื่องสังเครำะห์ AMSOIL รุ่น Signature มีสูตรที่เพ่ิมสำรชะล้ำง และสำรช่วยก ำจัดสิ่งตกค้ำง โดยช่วย
ต้ำนทำนไม่ให้เกิดครำบโคลน และคำร์บอนท่ีตกค้ำงได้ดีกว่ำน ้ำมันเครื่องโดยทั่วไป ท ำให้เครื่องยนต์สะอำดและกำรท ำงำนเครื่องยนต์ดีขึ้นในระยะ
ยำว 
 
 

ลักษณะการใช้งาน  
น ้ำมันเครื่องสังเครำะห์ AMSOIL รุ่น Signature เหมำะอย่ำงยิ่งส ำหรับเครื่องยนต์เบนซินท่ัวไป และเครื่องยนต์ดีเซลตำมค ำแนะน ำท่ีมีข้อก ำหนดเหล่ำนี้ 

5W-30 (AZO) 

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

อายุการใช้งาน 
น ้ำมันเครื่องสังเครำะห์ AMSOIL รุ่น Signature รับประกันระยะกำรท ำงำนส ำหรับกำรใช้งำนส ำหรับเครื่องยนต์เบนซินดังต่อไปนี ้
• กำรใช้งำนปกติ – ระยะได้สูงสดุ 40,000 กม. หรือ 1 ปี 
• กำรใช้งำนอย่ำงหนัก – ระยะไดสู้งสุด 24,000 กม. หรือ 1 ปี 
• ในกรณีที่เป็นรถยนต์ที่ไม่ใช้น ้ำมนัเบนซิน กำรถ่ำยน ้ำมันเครื่องที่ระยะไกลขึ้น อำจจะต้องดูจำกลักษณะน ้ำมันและค ำแนะน ำของรถต่ำงๆ 

การใช้งานสภาพงานหนัก (Severe Service) 
ตัวอย่ำงของลักษณะกำรใช้ในสภำพงำนหนัก เช่น 
• กำรขับขี่แบบระยะทำงสั้น (Short Trip) ไม่เกิน 16 กม. 
• เครื่องยนต์เทอร์โบชำร์จเจอร์ 
• รถประเภท Fleet หรือ ใช้ขนส่งเป็นประจ ำ 
• ใช้งำนในสภำพรถติด 
• กำรใช้ AMSOIL ครั้งแรกโดยที่ไม่ไดล้้ำงเครื่อง ในรถที่มีเลขไมลเ์กนิ 160,000 กม. 
• กำรใช้งำนในกำรลำกจูงบ่อยๆ 
• กำรใช้งำนในสภำพฝุ่น 
 

ข้อมูลน ้ามันเครื่องของ AMSOIL ทางเทคนิค 

 


