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 สวัสดีทานผูอานทุก ๆ ทานนะคะ สำหรับฉบับนี้ขอตอนรับทุกทานเขาสูป 2555 ปใหม

แลวก็ขอใหเหตุการณราย ๆ รีบ ๆ ผานไป ทิ้งไวอยูกับปเกา และเริ่มตนใหมดวยสิ่งดี ๆ ที่รอ

อยูในปนี้นะคะ และในปใหมนี้มิสไดนามิคก็มีผลิตภัณฑตัวใหมลาสุด จากหลอลื่น ปตท. มา

แนะนำใหทุกทานรูจักกันดวยคะ นั่นก็คือน้ำมันเกียรอัตโนมัติแบบ CVT ที่มีชื่อวา “PTT 

AUTOMAT CVT” นั่นเองคะ 

 กอนอื่นเรามาทำความรูจักกับระบบเกียรอัตโนมัติแบบ CVT กันกอนดีกวาคะ ระบบ

เกียรอัตโนมัติแบบ CVT (Continuously Variable Transmission) หรือภาษาไทยเรียกวา เกียร

อัตโนมัติแบบแปรผันอัตราทดตอเนื่อง จะอาศัยสายพานโลหะทำหนาที่ถายทอดกำลังระหวาง 

ชุดพูลเลย 2 ชุด โดยการเปลี่ยนอัตราทดหรือความเร็ว จากการปรับขยายขนาดของ ชุดพูลเลย 

ทำใหอัตราทดสามารถเปลี่ยนไปไดอยางตอเนื่อง นุมนวล ตั้งแตเริ่มออกตัวไปจนถึงชวง 

ความเร็วสูง ไมเกิดอาการสะดุด หรือกระตุกระหวางเปลี่ยนความเร็ว เพราะการที่รอบของ

เครื่องยนตไมตกลงขณะเปลี่ยนเกียร ทำใหชวยลดการสูญเสียกำลังจากการเปลี่ยนเกียร จึงชวย

ประหยัดเชื้อเพลิงไดมากกวาระบบเกียรอัตโนมัติแบบทั่ว ๆ ไปคะ โดยระบบเกียรอัตโนมัติ     

ทั่ว ๆ ไป จะอาศัยระบบเฟองเกียร และชุดคลัตชในการถายทอดกำลังจากเครื่องยนต ทำใหเกิด

ปญหาการกระตุกระหวางเปลี่ยนเกียร หรือการสูญเสียกำลังของเครื่องยนต ที่เกิดจากชวงเวลา

การจับคลัตช รวมถึงรอบเครื่องตกลงขณะเปลี่ยนเกียรสูงขึ้นคะ 
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 ทำไมเราถึงตองเลือกใชน้ำมันเกียรสำหรับเกียรอัตโนมัติแบบ CVT โดยเฉพาะเทานั้น นั่นก็เปน

เพราะวาระบบเกียรอัตโนมัติแบบ CVT มีการใชระบบสายพานโลหะ และชุดพูลเลย ใน          

การขับเคลื่อน เพื่อทดแทนระบบเฟองเกียร และชุดคลัตช ทำใหคุณสมบัติของน้ำมันเกียรอัตโนมัติ 

CVT แตกตางจากน้ำมันเกียรอัตโนมัติทั่วไป เชน คุณสมบัติในการควบคุมแรงเสียดทานของ

สายพานโลหะ และชุดพูลเลย ไมใหเกิดการติดขัด สะดุด หรือลื่นไถลในขณะที่ชุดพูลเลยปรับ

ขยายขนาด รวมถึงตองมีคุณสมบัติในการปองกันการสึกหรอสูงกวาปกติ อันเนื่องมาจากการ

ทำงานของสายพานโลหะ และชุดพูลเลย ที่มีการขัดสีกันตลอดเวลา นอกจากนี้ ยังตองมี

คุณสมบัติในการสามารถถายทอดกำลังอยางเหมาะสมอีกดวยคะ เพื่อใหการปรับขยายขนาด

ของชุดพูลเลยสามารถตอบสนองไดอยางรวดเร็วและแมนยำ ดังนั้น หากนำน้ำมันเกียร

อัตโนมัติทั่ว ๆ ไปที่ไมไดออกแบบมาใหใชงานกับเกียรชนิด CVT มาใชงานทดแทน จะสง

ผลใหชุดเกียรเกิด การสึกหรอสูง การตอบสนองตอการเปลี่ยนความเร็วชาลง หรืออาจเกิด

การสะดุดขณะเปลี่ยนความเร็วไดคะ   
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หลอลื่นเพื่อเกียร CVT โดยเฉพาะ 
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 ทีนี้เรามาทำความรูจักกับน้ำมันเกียรอัตโนมัติแบบ CVT ตัวใหมลาสุดจาก ปตท. กันนะคะ “PTT AUTOMAT CVT” ผลิตจากน้ำมันชนิด

สังเคราะห 100% ที่ออกแบบพิเศษสำหรับระบบเกียรอัตโนมัติประเภท CVT โดยเฉพาะ ทำใหคุณสมบัติในการหลอลื่นดีเยี่ยม ชวยปองกันการสึกหรอ

ของสายพานโลหะ และชุดพูลเลยในทุกสภาวะการทำงาน พรอมปองกันการสั่น – สะดุดในระหวางการเปลี่ยนความเร็ว ทำใหการขับขี่เปนไปอยาง   

นุมนวล มีประสิทธิภาพ และประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง เหมาะสำหรับระบบเกียรอัตโนมัติ CVT แบบสายพาน และแบบโซ ของรถยนตนั่งทุกรุน ทุกยี่หอ 

เชน TOYOTA ALTIS ป 2011, NISSAN MARCH หรือ TEANA ป 2009 – ปจจุบัน, MITSUBISHI LANCER และ HONDA JAZZ และ CITY 

โฉมเกาป 2004 - 2007 เปนตนคะ  

 ดังนั้นรถยนตที่มีระบบเกียรอัตโนมัติแบบ CVT มั่นใจไดเลยนะคะวาสามารถใช “PTT AUTOMAT CVT” ที่มีคุณภาพสูง มีคุณสมบัติใน

การหลอลื่น และปองกันการสึกหรอดีเยี่ยมไดอยางแนนอนคะ และอยากบอกวา การเลือกใชน้ำมันเกียรอัตโนมัติที่ถูกกับชนิดของเกียร เปนสิ่งที่ดี

ที่สุด เพราะจะทำใหเกียรทำงานไดเต็มประสิทธิภาพและชวยยืดอายุของเกียรใหอยูคูกับรถของเราไปไดนาน ๆ ทายสุดกอนจากกัน ในฉบับนี้      

มิสไดนามิคขอกลาวอำลาดวยคำอวยพรสุดพิเศษแดทุกทานคะ “ขอใหปใหม คิดดี ทำดี และพบเจอแตสิ่งดี ๆ ตลอดป และตลอดไป ขออวยชัยใหมี

สุขสมหวัง มีพลังในการตอสู ... สวัสดีปใหม 2555 คะ” แลวพบกันใหมฉบับหนานะคะ สวัสดีคะ 

คุณสมบัติ 

ระบบการทำงาน 

คุณสมบัติในการควบคุมแรงเสียดทานระหวางโลหะกับโลหะ (Steel-on-Steel Friction) 

คุณสมบัติในการปองกันการสึกหรอ (Wear Control) 

คุณสมบัติในการควบคุมแรงเสียดทางระหวางโลหะกับพื้นผิวอื่น (Paper-on-Steel Friction) 

คุณสมบัติในการทนตอแรงเฉือน (Shear Stability) 

คุณสมบัติในการทนตอการเสื่อมสภาพเนื่องจากความรอน (Oxidation Control) 

คุณสมบัติในการปกปองชุดเฟองเกียร (Gear Protection) 

หมายเหตุ :             - เปนคุณสมบัติที่ตองการอยางยิ่ง ;     - เปนคุณสมบัติที่ตองการ ;     - เปนคุณสมบัติที่ไมตองการ 

น้ำมันเกียร 
CVT 

น้ำมันเกียร 
ATF ทั่วไป 

สงกำลังผาน 
สายพานโลหะ 

สงกำลังผาน 
คลัตชและเกียร 

หมายเหตุ :             - เปนคุณสมบัติที่ตองการอยางยิ่ง ;     - เปนคุณสมบัติที่ตองการ ;     - เปนคุณสมบัติที่ไมตองการ หมายเหตุ :             - เปนคุณสมบัติที่ตองการอยางยิ่ง ;     - เปนคุณสมบัติที่ตองการ ;     - เปนคุณสมบัติที่ไมตองการ หมายเหตุ :             - เปนคุณสมบัติที่ตองการอยางยิ่ง ;     - เปนคุณสมบัติที่ตองการ ;     - เปนคุณสมบัติที่ไมตองการ หมายเหตุ :             - เปนคุณสมบัติที่ตองการอยางยิ่ง ;     - เปนคุณสมบัติที่ตองการ ;     - เปนคุณสมบัติที่ไมตองการ หมายเหตุ :             - เปนคุณสมบัติที่ตองการอยางยิ่ง ;     - เปนคุณสมบัติที่ตองการ ;     - เปนคุณสมบัติที่ไมตองการ 

คุณสมบัติ 

ระบบการทำงาน 
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ฉบับ 1/2555

*ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายการของรางวัล เงื่อนไข ราคา หรือขอตกลงตาง ๆ ไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

ของรางวัลประจำฉบับนี้ คำถามประจำฉบับ 

รางวัลที่ 1 รางวัลที่ 2

แจคเก็ตสีขาว
2 รางวัล

สำหรับ 10 ทานที่ตอบกอน รับไปเลย “หมวกแกป”

จากนั้นรวมลุนรับรางวัลตอที่ 2

เสื้อโปโลสีดำ 
2 รางวัล
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