
Why we can trust
EZI เป็นผลงานวิจยัจากหอ้งแล๊ปไบเออร์เยอรมนั  และแบรนดท่ี์สามารถเช่ือถือ
ได ้ ผา่นการวิจยัทดสอบจากหลายประเทศหลากหลายสถาบนัชั้นน าของโลก



Why do we need to use 

ลดการสกึหรอ  71 %
เพิ่มอายกุารใช้งานเคร่ืองยนต์ 38 %
แรงม้าเพิ่มขึน้  4.8 %
ประหยดัพลงังานเขือ้เพลิง   3.7 %
เคร่ืองยนต์ท างานลื่นขึน้
ลดเสียงรบกวนจากเคร่ืองยนต์



ทดสอบด้วยเคร่ืองยนต์ Mercedes engine 1000RPM-3000PRM

The benefit of from 

EZI ไดเ้ป็นหวัขอ้ศึกษาวิจยัของมหาวิทยาลยัปิโตรเล่ียม คิงฟา ฮดั ประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย King Fahd University of Petroleum and Minerals-KFUPM 



Vietnam Petroleum

ผลิตภณัฑ ์EZI ไดผ้า่นการทดสอบในประเทศเวียดนาม ไดรั้บรางวลัเหรียญทอง

ประหยดัพลงังานเขือ้เพลิง  5 %
เศษโลหะจากการสกึหรอ
Fe ลดลง 22 %
Cu ลดลง 34%
Al ลดลง 32%

ทดสอบด้วยรถยนต์  CRESIDA TOYOTA น า้มนั shell SAE 40 SF/CC วิ่ง 250,000กิโล



CHINA Petroleum
Third party  organization

น า้มนัเคร่ืองGKKท่ีผสมด้วย

EZI Engine treatment 4.5%

ทดสอบเปรียบเทียบกบัน า้มนัชัน้น าของอเมริกา 

ประหยดัเชือ้เพลงิได้มากกวา่ 1.8%

มีอายกุารใช้งานของน า้มนัยาวนานกว่า22.6%



Tested  in CHINA
น า้มนัเคร่ืองดีเซล CI4ท่ีผสมด้วยEZI 

Engine treatment 4.5%

วิ่ง  20,975 กิโลเมตร   

ทดสอบท่ีสถาบนัพลงังานประเทศจีน
รายการ มาตรฐาน ผลทดสอบ

ค่าความดา่งลดต ่าลง    >50 7.46
ค่าความเป็นกรดมากขึน้ >2.5 0.1
Cu เศษทองเหลือง >50 2.2
Feเศษเหล็ก >150 60



ทดสอบน ้ามนัเก่า Tested  in CHINA

น า้มนัเคร่ืองCI4ท่ีผสมด้วยEZI Engine treatment

น า้มนัเคร่ืองดีเซล CI4ท่ีผสมด้วยEZI 

Engine treatment 4.5%

วิ่ง  31,890 กิโลเมตร  

ทดสอบท่ีสถาบนัพลงังานประเทศจีน
รายการ มาตรฐาน ผลทดสอบ

ค่าความดา่งลดต ่าลง    >50 12.2
ค่าความเป็นกรดมากขึน้ >2.5 0.44
Cu เศษทองเหลือง >50 4.5
Feเศษเหล็ก >150 113



ทดสอบน า้มนัเก่า Tested  in Sri Lanka 

น า้มนัเคร่ีองปรกติ วิ่ง 5000 กิโล เศษเหลก็ 27 mg

น า้มนัเคร่ืองท่ีมี EZI วิ่ง 8000 กิโล เศษเหลก็ 21mg



จดหมายรับรองการใชง้านจากต่างประเทศ
รถวิ่ง 72,000กิโล คา่ความสกึหรอ เพียง 0.02 mm



ประหยดัแบตเตอรร่ี AMP หลงัเติมEZI  Srilanka



ประหยดัไฟฟ้าAMP หลงัเติมEZI



ปรับสภาพความเป็นกรดของน ้ามนัท่ีใช้
ยดือายกุารใชง้านน ้ามนัเคร่ือง 
Tested in  Philippines

5% EZI for Engine



Fe  เศษเหลก็ลดลง 44.4%

3% EZI  on transmission

EZI on all wheel bearings



Dynamometer test on 530 hp
Turbo-charged Diesel Engine

เปรียบเทียบกบั เคร่ืองยนต์ generator 350 KW with load bank 



300 Kw ประหยดัพลงังาน 19.56
350 kw ประหยดัพลงังาน 21.03



รถ Forklifts 2.5 ตัน

5% EZI ในน า้มนัไฮโดรลิก
เสียงเคร่ืองยนต์ลดลง
สามารถยกน า้หนกั2.5ตนัได้
ขณะที่รถ "ไอเดิลสปีด"



เคร่ืองยนต์  เกียร์  เฟืองท้าย 

ยืดอายกุารใช้งานของเคร่ืองยนต์ เกียร์และเฟืองท้าย ลด
ปัญหาความสญูเสียจากการหยดุซอ่มบ ารุง 



โรงไฟฟ้า tested in Philippines

NPC PB104 Power Barge

Engine No.4 PB104 



9-Cylinder MAN B&W Engine



9-Cylinder MAN B&W Engine

หลงัจากท างาน 36,000 ชัว่โมง การสกึหรอลดน้อยลง
ประหยดัพลงังาน 5.5 % ไม่มีน า้มนัเหนียว ผ่านการทดสอบ


