หัวเทียนรุนพิเศษที่ใชอีริเดียมในการผลิตแกนกลาง เพื่อใหพลังงาน
การจุดระเบิดสูงสุด ชวยเพิ่มประสิทธิภาพของมอเตอรไซตืในทุกๆดาน
ทั้งอัตราเรง ความเร็วสูงสุด และอัตราการประหยัดน้ำมันเหมาะสำหรับ
รถมอเตอรไซคที่ตองการระบบการจุดระเบิดที่สมบูรณแบบ เชน รถที่ใช
ในการแขงขัน และรถที่ไดรับการปรับแตง
1. แกนกลางผลิตจากอีริเดียม
2. ประสิทธิภาพการจุดระเบิดสูงสุด
3. เพิ่มอัตราเรง ความเร็วสูงสุด และชวยประหยัดน้ำมัน
4. ควรใชรวมกับคอยล แม็กนั่ม เพาเวอร เพื่อใหมีประสิทธิภาพสูงสุด

Magnum Iridium Spark Plug provides ultimate ignitability and
longer sustainability. Platinum coated and Iridium core ensure
highest ignition performance which improves acceleration and
top speed, while providing stable idle, superior fuel efﬁciency and
lower emissions. Suitable for race bike and road bike which
demand high performance.
1. Platinum coated and Iridium core
2. Improve acceleration and top speed
3. Better fuel economy
4. Attractive crystal plastic container protects spark plug from damages
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หัวเทียนรุนพิเศษ แบบ 3 เขี้ยว ชวยใหสมรรถนะการจุดระเบิดเหนือชั้น
กวา หัวเทียนแบบธรรมดา ขัว้ แกนกลางผลิตจากทองแดงแท เพิม่ อัตราเรง
และความเร็วสูงสุด เหมาะสำหรับรถมอเตอรไซคที่ตองการสมรรถนะ
ที่ดีขึ้นกวาเดิม
1. ใชระบบ 3 เขี้ยวในการจุดระเบิด
2. ประสิทธิภาพการจุดระเบิดดีกวาหัวเทียนแบบธรรมดา
3. ชวยเพิ่มสมรรถนะของรถมอเตอรไซค
4. เหมาะสำหรับรถมอเตอรไซคทุกรุน

Magnum 3X Spark Plug’s unique revolutionary ﬁring technology
combines the advantage of surface air gap technology, triple
enhanced ground electrodes and a heat-fused center electrode,
creating a longer and more powerful spark resulting in better
motorcycle performance and durability.
1. Revolutionary 3-Electrode technology
2. Manufactured using copper core
3. Excellent spark plug life
4. More powerful spark compared to conventional spark plug
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หัวเทียนรุนมาตรฐานแบบ 1 เขี้ยว ของแม็กนั่ม ที่โดดเดนดวยเขี้ยว
แกนกลาง ทำจากทองแดงแท ชวยใหเพิ่มประสิทธิภาพในการจุดระเบิด
สูงขึ้นตามมาตรฐานโรงงาน และมีอายุการใชงานที่ยาวนานเหมาะ
สำหรับการใชงานแบบมาตรฐานทั่วไป
1. แกนกลางผลิตจากทองแดงแท
2. ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการจุดระเบิดที่ดีขึ้น
3. มีอายุการใชงานยาวนาน
4. เหมาะสำหรับรถมอเตอรไซคทุกรุน

Magnum Spark Plug have nickel alloy ground electrodes providing excellent service life. In addition, the extrusion of copper into
the center electrodes allows for increased conductivity and heat
control which result in better performance. Suitable for all
standard motorcycle.
1. Nickel alloy ground electrodes for better ignition
2. Copper core ensure good performance
3. Unique red ceramic coating
4. Suitable for all motorcycle
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