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WELCOME
วันเวลาหมุนผ่านไปอย่างรวดเร็วแป๊ปเดียวก็
จะขึ้นปีใหม่อีกแล้ว ลูกค้าหลายท่านปิดเป้า
กันอย่างถล่มทลาย ทางบริษัทวาโวลีนได้
จัดทริปพิเศษเดินทางท่องเที่ยวเกาหลี และ
เวียดนามเพื่อเป็นการฉลองยอดจำ�หน่ายสิน
ค้าที่ท�ำ ได้ตรงตามเป้าหมาย โดยทุกคนได้
สัมผัสกันมนต์เสน่หข์ องธรรมชาติ ประวัตศิ าสตร์
และวัฒนธรรมอันมีเอกลักษณ์เฉพาะยากที่
จะลืมเลือน ซึ่งเหล่าบรรดาท่านลูกค้าตัวแทน
จำ�หน่ายได้เดินทางไปในเส้นทางอันสวยงาม
ตามรอยซีรีส์สุดฮิตหลากอารมณ์ เพลงรักใน
สายลมหนาว เกาะนามิซง่ึ เป็นสถานทีโ่ รแมนติก
เข้าชมความงามของธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติ
โซรัคซาน เข้าพักสกีรีสอร์ทและสนุกสนาน
ไปกับสวนสนุกยงอิน เอเวอร์แลนด์ และ
แหล่งท่องเทีย่ วต่างๆ อีกมากมาย กิจกรรมดีๆ
เช่ น นี้ ถู ก จั ด ขึ้ น อยู่ เ ป็ น ประจำ � เพื่ อ เป็ น การ
ตอบแทนลูกค้าที่ให้ควาไว้วางใจในผลิตภัณฑ์
น้ำ � มั น เครื่ อ งวาโวลี น กั น มาอย่ า งยาวนาน
และคอยพบโปรโมชั่นที่น่าสนใจ ทีท่ างบริษทั
จะจัดขึน้ ใหม่ในเร็ววันนี้
สุดท้ายนี้ขอให้ท่านลูกค้าทุกท่านทำ�กิจการ
ค้าขายเจริญรุ่งเรืองและเป็นพาร์ทเนอร์ทาง
ธุรกิจที่ก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน
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ขับรถเที่ยวสบายๆ สไตล์วาโวลีน
หากคุณเป็นคนหนึ่งที่รักการเดินทางท่องเที่ยว วาโวลีนขออาสาเป็นเพื่อนร่วมทาง
ดูแลและเป็นไกด์อาสาหาเส้นทางท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นเหนือใต้ออกตก อีสาน
เราจะไปสืบเสาะหาที่เที่ยวที่กินเจ๋งๆ แวะชิมริมทางหรือจะแวะพักรถหาจดชมวิวสวยๆ
ถ่ายรูปรวมถึงข่าวคราวของคนรักรถ ไม่ใช่แค่เรื่องน้ำ�มันเครื่องเท่านั้นที่วาโวลีน
สามารถตอบโจทย์สำ�หรับคนรักรถได้ แต่ยังรวมไปถึง ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตอีกด้วย
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Are they worth the money
น้ÓÁันเ¤ร×่Í§สั§เ¤ราÐË์ ¤ØŒÁ¤‹า¡ับ¡ารล§ทØนËร×ÍไÁ‹

ผู้ผลิตรถยนต์และอะไหล่ในปจจุบัน อาทิ จานห้ามล้อ, กำาลังของพวงมาลัย, ยางโพรไฟล์ต่ำา, เข็มขัดนิรภัย, หัวฉีดน้ำามันเชื้อเพลิง, และ เทอร์โบชาร์จ
ได้มีการทดสอบรถยนต์รวมถึงการยอมรับของผลิตภัณฑ์หล่อลื่นสังเคราะห์ อธิบายความแตกต่างระหว่างน้ำามันสังเคราะห์กับน้ำามันธรรมดา?
คำาตอบสั้นๆ คือ น้ำามันสังเคราะห์ก็คือ “น้ำามันที่มนุษย์ผลิตขึ้น” น้ำามันโดยทั่วไปนั้นมีการกลั่นจากน้ำามันดิบ ซึ่งจะได้ออกมาเป็นน้ำามันเบนซิน,
น้ำามันกาด, น้ำามันสำาหรับเครื่องเจ็ท, และน้ำามันสำาหรับเครื่องดีเซล, โดยจะถูกกลั่นออกมาเป็นลำาดับแรก ตามด้วย น้ำามันหล่อลื่น และหลังจาก
นั้นก็จะเป็นส่วนผลิตภัณฑ์หนักเช่น ยางมะตอยและน้ำามันดิน อุตสาหกรรมของการสังเคราะห์ต้องมีจำานวนขั้นตอนที่ต้องใช้เวลาและความเข้มข้น
ในการสังเคราะห์ ด้วยเหตุผลนี้เอง กระบวนการสังเคราะห์จึงมีต้นทุนที่สูง แต่เราได้ยินในสิ่งที่คุณถาม ว่ามันจะคุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่ คำา
ตอบก็คือ ใช่

»รÐโยªน์ขÍ§¡ารãªŒน้ÓÁันสั§เ¤ราÐË์
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ผลิตภัณฑ์มีความหนืดสูงเมื่อเปรียบเทียบกับน้ำามันทั่วไป นั่นหมายความว่า มีการต้านทานการเปลี่ยนแปลงความหนืดด้วยอุณหภูมิ
ดังนั้น การปรับปรุงความหนืดจึงมีความจำาเป็นน้อยมากกว่าการมัลติเกรดน้ำามันทั่วไป
ผลิตภัณฑ์มีความบริสุทธิ์มาก นั่นหมายความว่า มีการไหลมากและง่ายขึ้นในอุณหภูมิที่ต่ำา ซึ่งส่งผลให้สตาร์ทเครื่องได้ง่ายขึ้น ทำาให้
น้ำามันสามารถไปถึงจุดที่สำาคัญได้เช่น หัวเทียน ซึ่งจะเร็วกว่าใช้น้ำามันธรรมดาแน่นอน
การสังเคราะห์ทำาให้มีลักษณะของการผันผวนที่ดี ซึ่งทนต่อสภาพได้ดี
กว่าน้ำามันทั่วไปในกรณีที่อุณหภูมิสูงและทนต่อแรงเฉือน
ผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างในเรื่องแนวโน้มความหนืดเมื่อเปรียบเทียบ
กับน้ำามันทั่วไป สิ่งนี้จะอนุญาตให้กระจายความร้อนได้อย่างรวดเร็วและ
ให้อุณหภูมิที่เย็นกว่าด้วย
ระหว่างที่มีการทดสอบไดนาโมมิเตอร์ การสังเคราะห์จะให้แรงม้าใน
การผลิตมากกว่าน้ำามันทั่วไปและมีคุณสมบัติในการประหยัดเชื้อเพลิง

ã¤ร¨Ðเ»šน¤นãªŒ¼ลÔตÀั³±์เËล‹านี้ ?
ในระยะสั้น รถทุกคันจะได้รับประโยชน์จากการใช้ผลิตภัณฑ์ อย่างไรก็ตาม ก็จะ
ต้องมีบริการต่างๆเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้ ซึ่งประกอบด้วย
• ยานพาหนะเรือลากสำาหรับพ่วงสำาหรับเครือ่ งยนต์
• ยานพาหนะขนาดสั้น ซึ่งมีการเดินทางบ่อยจะให้จำานวนกิโลเมตรที่ต่ำา
แต่ระยะเวลาที่สูงขึ้น
• ไม่มีการขับเคลื่อนในเมืองที่มีการจราจรหนาแน่น
อุตสาหกรรมเครื่องยนต์โดยเฉพาะในยุโรป
มีการแนะนำาน้ำามันสำาหรับ
เครื่องยนต์ที่สามารถตอบสนองความต้องการสำาหรับอุณหภูมิที่สูง, การระเหย,
และป้องกันการรั่วไหล ความต้องการเหล่านี้จะถูกตอบสนองได้ดีที่สุดเมื่อใช้
สารสังเคราะห์หรือน้ำามันเครื่องสังเคราะห์
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MaxLifeATF
MaxLife ATF
เกียร์อัตโนมัติที่มีอายุการใช้งานมานาน สมรรถนะเริ่มถดถอยสึก
กร่อนเกิดการรั่วไหล, รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสารเคลือบภายในและการ
สะสมของตะกอนที่เพิ่มขึ้น สิ่งเหล่านี้ทำาให้เกิดการ กินน้ำามันเครื่องยนต์กระตุก
และ เกิดความผิดปกติในการส่งกำาลัง
วาโวลีน MaxLife ATF คือน้ำามันเกียร์อัตโนมัติที่ผลิตจากน้ำามันพื้น
ฐานสังเคราะห์ และถูกออกแบบมาเพื่อปรับปรุงสมรรถนะและอายุการใช้งาน
ของระบบเกียร์อัตโนมัติ
วาโวลีน MaxLife ATF ประกอบด้วยน้ำามันพืิ้นฐานสังเคราะห์สาร
ฟนฟูสภาพซิลสูตรพิเศษของวาโวลีนซึ่งเป็นสารลดแรงเสียดทานประเภทลอง
ไลฟ์คุณภาพสูง,
สารป้องกันการสึกหรอชนิดพิเศษและสารคงสภาพความ
หนืดที่ทนต่อแรงเฉือนเพิ่มเติมจากสารเพิ่มคุณภาพอื่นๆ MaxLife ATF ให้
ประสิทธิภาพสูงสุดกับเกียร์อัตโนมัติที่ผ่านการใช้งานมานาน
วาโวลีน MaxLife ATF เหมาะสำาหรับทั้งเกียร์ใหม่, เกี่ยร์ที่ผ่านการ
ใช้งานมานาน และเกียร์ที่ผ่านการ Overheat หรือ Re-lanild

¤Ø³สÁบัตÔเ´‹นเ»รียบเทียบ¡ับ
น้ÓÁันเ¡ียร์ÍÍโตเÁตÔ¡ทั่วไ»

ช่วยให้ซีลยืดหยุ่นและไม่เสื่อมสภาพง่าย

เพิ่มสารชะล้างและทำาความสะอาด

ลดการเกิดการคราบยางเหนียว

น้ำามันพื้นฐานคุณภาพสูงและสารลดแรง
เสียดทานประสิทธิภาพสูง

ลดแรงเสียดทานในระบบ

ผสมผสานน้ำามันพื้นฐานคุณภาพสูงและสารปรับ
ค่าดัขนี ความหนืด

-

»รÐโยªน์ที่ไ´Œรับ

สารปรับสภาพซีลลิขสิทธิ์วาโวลีน

สารป้องกันการสึกหรอเทคโนโลยีสูง

-

ให้ป้องกันการสึกหรอเต็มประสิทธิภาพ
ให้การไหลเวียนของน้ำามันที่ดีในทุกช่วงอุณหภูมิ
และฟิล์มน้ำามันที่แข็งแรงแม้ในสภาวะร้อนจัด

GM Dexron III, VI
Ford Mercon V
Chrysler ATF +3 ® and ATF +4 ®
ﬂuids
Toyota (and Lexus) Type T, T-III or
T-IV ﬂuids
Mitsubishi Diamond SP-II or SP-III
ﬂuids
Honda ATF-Z1 (except in CVT’s)
Nissan D,J,K-Matic Fluid
Mazda M-V

ËÁาย¤วาÁถÖ§
ลดการสิน้ เปลืองน้าำ มันและให้ซลี ทำางานเต็ม
ประสิทธิภาพ
คงประสิทธิภาพการทำางานของเกียร์
การเปลี่ยนเกียร์เป็นไปอย่างนุ่มนวล
ไม่มีสะดุด ลดการสึกหรอของแผ่นคลัทช์
เพิ่มประสิทธิภาพการขับขี่
ยืดอายุการใช้งานของชุดเกียร์
เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันการสึกหรอ
แม้ต้องเผชิญภาวะการทำางานหนัก

Valvoline
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Award Winning

MaxLife 10W-40
MaxLife 10W-40
น้ำามันเครื่องสูตร MaxLife ให้การดูแลปกป้องเป็นพิเศษสำาหรับเครื่องยนต์ที่ผ่าน
การใช้งานมานาน เอกลักษณ์ของสูตร MaxLife เพิ่มสารปรับสภาพซีลและประเก็นที่ทนต่อ
สภาวะการใช้งานหนักป้องกันการรั่วไหลและลดการกินน้ำามันของเครื่องยนต์ได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ
น้ำามันเครื่องสูตร MaxLife ช่วยให้เครื่องยนต์ทำางานเต็มประสิทธิภาพ สาร
ทำาความสะอาดพิเศษลดการสะสมของตะกอนและป้องกันการสูญเสียกำาลังของเครื่องยนต์
MaxLife ช่วยลดการเสื่อมสภาพอันเนื่องมาจากปฏิกิริยาออกซิเดชั่นน้ำามันไม่เกิดการข้น
เหนียว แม้ต้องเผชิญสภาวะการทำางานหนักที่อุณหภูมิสูง การผสมผสานกันระหว่างน้ำามัน
พื้นฐานคุณภาพและสารเติมแต่งของ MaxLife ส่งผลให้การไหลเวียนของน้ำามันดีขึ้นและง่าย
ต่อการสตาร์ทรถ
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสารเคลือบภายในและการสะสมของตะกอนที่เพิ่มขึ้น
สิ่งเหล่านี้ทำาให้เกิดการสูญเสียของน้ำามันมากเกินไป การลื่นไหลค่อนข้างฝด เครื่องยนต์
กระตุก และ เกิดความผิดปกติในการส่งกำาลัง

¤Ø³สÁบัตÔเ´‹นเ»รียบเทียบ¡ับ
น้ÓÁันเ¡ียร์ÍÍโตเÁตÔ¡ทั่วไ»
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ËÁาย¤วาÁถÖ§

สารปรับสภาพซีลลิขสิทธิ์วาโวลีน

ช่วยให้ซีลยืดหยุ่นและไม่เสื่อมสภาพง่าย

ลดการสิ้นเปลืองน้ำามันเครื่อง

เพิ่มสารชะล้างและสารป้องกันการเกิด
ออกซิเดชั่น

ลดการเกิดการคราบยางเหนียว โดยเฉพาะ
บริเวณแหวนลูกสูบ

ลดการสูญเสียกำาลังงาน

น้ำามันพื้นฐานคุณภาพสูงปริมาณการ
ระเหยต่ำา

ลดการเสื่อมสภาพของน้ำามันจากปฏิกิริยา
ออกซิเดชั่นที่อุณหภูมิสูง

น้ำามันพื้นฐานคุณภาพสูงและปริมาณสาร
ป้องกันการเสื่อมสภาพที่มากขึ้น

เพิ่มประสิทธิภาพการไหลที่อุณหภูมิต่ำา

น้ำามันพื้นฐานคุณภาพสูงที่ให้ประสิทธิภาพ
ในการไหลอย่างยอดเยี่ยม

ลดการTop-up ในระหว่างการใช้งาน
เครื่องยนต์ทำางานเต็มประสิทธิภาพและ
ประหยัดน้ำามันเชื้อเพลิง
เครื่องยนต์สตาร์ทติดง่ายในทุกช่วงอุณหภูมิ

แผนผังการใชงานผลิตภัณฑวาโวลีน
รถกระบะ Pick-Up / รถขับเคลื่อน 4 ลอ 4 Wheels Drive

รถเกง Passenger Car

Valvoline Activites
1. รวมช่างเชียงกงการช่างลูกค้าวาโวลีนเข้าร่วมการแข่งขันรถยนต์ Super Car Thailand 2010 ณ สนามพัทยาเซอร์กติ พัทยา
สนามที่ 1และ 2 วันทีี่ 8-9 พฤษภาคม 2553 สนามที่ 3 และ 4 วันที่ 26-27 มิถนุ ายน 2553 สนามที่ 5-6 วันที่ 21-28 สิงหาคม 2553

2. วาโวลีนรวมสนับสนุน
การแขงขันรถจักรยานยนต มาสเตอรอิงคแอนด วาโวลีนหาดใหญครอส
คันทรี 2010 ณ สนามหาดใหญโมโตครอส จ.สงขลา วันที่ 25 กรกฏาคม
2553

3. บ.วาโวลีน ร่วมแสดงความยินดี กับร้านชนินทร์
การยาง ฉลองเปิดร้านใหม่ Good Year Auto Care
สาขาแรกในภาคเหนือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ วันที่ 18
สิงหาคม 2553

4. บริษทั วาโวลีน จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรูเ้ รือ่ งพืน้ ฐานน้าำ มันเครือ่ งให้กบั
พนักงานสากลปิโตรเลียม ในวันที่ 18 กันยายน 2553 ณ ห้องอบรมลูกค้า เลขที่ 448,
450, 452 ซ.สุขมุ วิท แขวงบางจาก แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.

Valvoline Activites

5. ผนึกกำาลังทีมขายเตรียมบุกตลาดน้าำ มันเครือ่ ง ปี 2011 วาโวลีน จัดงานสัมนา Mission 500
วันที่ 30-31 กรกฎาคม - 2553 ณ เดอะไทด์รสี อร์ท บางแสน จ.ชลบุรี

Banner Contest

รวมประชาสัมพันธ และลุนรางวัล ทุกวันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน ตลอดป 2553
ขอแสดงความยินดีกับลูกคาผูโชคดีไดแก

คุณสุณา (ร้านเอี๋ยวอะไหล่)
ประจำาวันที่ 16 มิ.ย. 53

สหดีเซล จ.เชียงราย
ประจำาวันที่ 16 ส.ค. 53

ร้านกนกชัยออโต้ จ.พิษณุโลก
ประจำาวันที่ 1 พ.ค. 53

คุณประไพ นิลศรี
ประจำาวันที่ 16 มี.ค. 53

คุณวุฒิชัย แซ่ก่ำา ร้านวิชิตยานยนต์
ประจำาวันที่ 16 พ.ค. 53

ร้านประภาสยานยนต์
ประจำาวันที่ 16 ก.ค. 53

Valvoline Activites

ลูกคาใหการตอบรับเปนอยางดีกับ Promotion
Coolant แถม Netbook, Yamaha ﬁFino
ตั้งแตเดือน มกราคม -กรกฎาคม 2553 ป 2011
มีโปรแกรมดี ๆ รอทานลูกคาอีกเหมือนเดิม

เกาหลีใต - เกาะนามิ - อุทยานโซรัคซาน สกีรีสอรท
5 วัน 3 คืน เดินทาง วันที่ 16 - 20 ธันวาคม 2553
โดยสายการบินแหงชาติเกาหลีเอเชียนา แอรไลน (oz)

ตามรอยซีรีสสุดฮิต เกาะนามิ ชมความงามของอุทยานแหงชาติโซรัคซาน เลนสกีที่ลานสกีรีสอรท
สนุกสนานกับเครื่องเลนสวนสนุกยงอินเอเวอรแลนด พาช็อปเพลินยานแบรนดเนมหางสุดหรูชินเซเก
กับตลาดทงเดมุนและเมียงดง ซื้อเครื่องสําอางชื่อดัง ใสชุดฮันบกถายภาพสุดประทับใจ ฝกทํากิมจิกับ
โรงเรียนสอนชื่อดัง ขึ้นหอคอย N ชมทัศนียภาพกรุงโซลและโยนกุญแจ เดินเลนพิพิธภัณฑ Teddy Bear
รับประทานไกตุนโสมเกาหลี อาหารเสริมสุขภาพ และไกผัดซอสกระทะรอน ทัคคาลบิ

เที่ยวเวียดนาม เดินเลนฮานอย ลองเรือฮาลองเบย

ฮานอย - อาวฮาลอง 3 วัน 2 คืน โดยการบินไทย TG
คณะที่1 เดินทาง 6 - 8 ธันวาคม 2553
คณะที่ 2 เดินทาง 7 - 9 ธันวาคม 2553
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