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Mobil Delvac™ 1 Transmission Fluid V30
Mobil Commercial Vehicle Lube , Thailand
นํ ามันเกียร์สมรรถนะสูงสุด
รายละเอียดผลิตภ ัณฑ์
Mobil Delvac™ 1 Transmission Fluid V30 เป็ นนํ ามันเกียร์แมนวลสังเคราะห์แท ้สําหรับงานหนักทีได ้รับการผสมสูตรเพือให ้ได ้ตามข ้อกําหนดทีต ้องการการหล่อลืน
ตลอดเวลา
นํ ามันชนิดนีได ้รับการแนะนํ าสําหรับการหล่อลืนตลอดทังปี ของชุดเกียร์แมนวลในยานยนต์งานเบาจนถึงงานหนักหน่วงทังบนและนอกถนนหลวงภายใต ้
สภาพแวดล ้อมการใช ้งานทีหลากหลาย Mobil Delvac 1 Transmission Fluid V30 ได ้รับการออกแบบมาเพือให ้สมรรถนะทียอดเยียมด ้วยเทคโนโลยีการหล่อลืนล่าสุด
ทีผสมสูตรมาจากนํ ามันพืนฐานสังเคราะห์และระบบสารเพิมคุณภาพขันสูงเพือให ้ประโยชน์ท เหนื
ี
อกว่านํ ามันเกียร์ทัวไปอย่างเห็นได ้ชัด ระบบสารเพิมคุณภาพขันสูงให ้
ความสามารถดีเยียมในการชะล ้าง การกระจายสิงเจือปนทียอดเยียมจากการเสือมสภาพทางความร ้อน การเกิดออกซิเดชัน การสึกหรอ และการกัดกร่อน เพราะว่า
นํ ามันชนิดนีมีดัชนีความหนืดสูงและเป็ นของผสมจากนํ ามันพืนฐานสังเคราะห์ จึงให ้ความแข็งแรงของชันฟิ ลม
์ ทีอุณหภูมส
ิ ูงได ้มากกว่าเมือเทียบกับนํ ามันหล่อลืนทัว
ไป นอกจากนีเทคโนลยีนยั
ี งทําให ้มันใจในการหล่อลืนทีมีประสิทธิภาพทีอุณหภูมต
ิ ําขันสุดปราศจากการนํ ามันหล่อลืนเข ้าถีงการหล่อลืนทีไม่ถก
ู ต ้อง Mobil Delvac 1
Transmission Fluid V30 ได ้รับการแนะนํ าสําหรับการใช ้งานกับเกียร์แมนวลและกระปุกเกียร์แบบไม่ใช่เกียร์ไฮพอยด์

ล ักษณะสําค ัญและคุณประโยชน์
เทคโนโลยียค
ุ ปั จจุบันให ้ความสามารถด ้านประสิทธิภาพการใช ้งานทีปรับปรุงดีขนอย่
ึ
างมากสําหรับรถบรรทุกรองรับงานหนักในด ้านการรับโหลด
การควบคุมความ
เร็ว และความน่าเชือถือผ่านการออกแบบชุดส่งกําลังขับเชิงนวัตกรรมใหม่ การออกแบบเหล่านีได ้เปลียนแปลงและยกระดับข ้อกําหนดของนํ ามันหล่อลืนชุดส่งกําลัง
ขับอย่างมากเพือให ้ระดับสมรรถนะทีสูงขึน ในขณะทียังสามารถยืดช่วงระยะเวลาการถ่ายนํ ามันออกไปได ้ สําหรับชุดเกียร์งานหนัก การควบคุมแรงเสียดทาน การปก
ป้ องต่อการสึกหรอ ความเสถียรทางความร ้อน ความเสถียรแรงเฉือน การปกป้ องต่อการเกิดสนิมและการกัดกร่อน รวมไปถึงการปกป้ องซีลเป็ นลักษณะสําคัญทีจะต ้อง
ได ้รับการปรับสมดุลอย่างลงตัว ให ้อายุการใช ้งานของชุดเกียร์และชุดซิงโคร์ไนซ์ การควบคุมการเปลียนเกียร์ทราบรื
ี
นขึน ให ้มีประสิทธิภาพทีปรับปรุงดีขน
ึ และความ
สามารถในการรองรับโหลดทีสูงขึนภายใต ้การใช ้งานและสภาพแวดล ้อมการทํางานทีหลากหลาย ประโยชน์ทสํ
ี าคัญของ Mobil Delvac 1 Transmission Fluid
V30 เมือเปรียบเทียบกับนํ ามันเกียร์จากแร่สูตรทัวไป ได ้แก่:

ล ักษณะสําค ัญ

ั
ข้อดีและประโยชน์ทได้
ี ร ับทางด้านศกยภาพ

การรับโหลดภาระการต ้านทานต่อการสึกหรอและสมรรถนะสภาพ
ความดันหนักหน่วงรุนแรง(EP)ทียอดเยียม

ช่วยในการปกป้ องต่อการสึกหรอภายใต ้สภาพการทํางานทีหนักหน่วงตลอดอายุการใช ้งาน
ชุดเกียร์

การปกป้ องต่อการก่อตัวของคราบแข็งสะสมทียอดเยียม

ช่วยให ้อายุการใช ้งานของซีลยาวนานยืดระยะเวลาการถ่ายนํ ามันและช่วงระยะเวลาการ
บํารุงรักษาให ้ยาวนานขึน

การปกป้ องต่อการกัดกร่อนของทองแดงและอัลลอยด์ของทองแดง
ในระดับสูง

ช่วยในการปกป้ องและยืดอายุการใช ้งานชุดปรับความเร็วโดยทียังให ้สมรรถนะการเปลียน
เกียร์ทราบรื
ี
นขึน

ปกป้ องเชิงความร ้อนและการเกิดออกซิเดชัน

มีส่วนช่วยในการยืดระยะเวลาการเปลียนถ่ายนํ ามันและการใช ้งานนํ ามันหล่อลืนออกไปเพือ
ให ้สามารถควบคุมต ้นทุนการบํารุงรักษาได ้

ความคงตัวต่อแรงเฉือนทียอดเยียม

ช่วยรักษาสภาพความหนืดทีมีประสิทธิภาพและความแข็งแรงของชันฟิ ลม
์ เพือให ้การปก
ป้ องต่อการสึกหรอได ้ดีขนตลอดการทํ
ึ
างานทีหนักหน่วง

การไหลตัวทีอุณหภูมต
ิ ําทียอดเยียม

มีส่วนช่วยในการสตาร์ททีเร็วขึนการเปลียนเกียร์ท ง่ี ายและช่วยลดการสึกหรอในช่วง
การสตาร์ทเครืองทีอุณหภูมเิ ย็น

ความสามารถในการยืดระยะเวลาการเปลียนถ่ายนํ ามันและการใช ้งาน
นํ ามันให ้ยาวนานขึน

ช่วยลดต ้นทุนการดําเนินงานและมีส่วนช่วยให ้ผลผลิตปรับปรุงดีขน
ึ

คุณสมบัตด
ิ ้านการเสียดทานให ้เสถียรอย่างลงตัว

มีส่วนช่วยในการเปลียนเกียร์ได ้อย่างราบรืนและรวดเร็ว

การใชง้ าน
ได ้รับการแนะนํ าจาก ExxonMobil สําหรับการใช ้ใน:
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• เกียร์แมนวลงานหนักโดยเฉพาะชุดเกียร์ทต
ี ้องการนํ ามันชนิดเกรดข ้อมูลจําเพาะ Volvo 97307 หรือ Volvo 97318 (ดูทการแนะนํ
ี
าจากคู่มือของผู ้ผลิตอุปกรณ์)
• รถบรรทุก รถประจําทางงานเบาและงานหนักบนถนนหลวงเชิงพาณิชย์
• การใช ้งานในภูมภ
ิ าคทีพบสภาพอุณหภูมฤ
ิ ดูหนาวทีรุนแรง
• การใช ้งานทีต ้องการระยะเวลาการใช ้งานและการรับประกันทียืดเวลาออกไป
• การใช ้งานนํ ามันเกียร์สังเคราะห์ Mobil Delvac ในเพลาหลังเพือให ้ได ้ประสิทธิภาพชุดขบวนกําลังสูงสุดและการปรับปรุงการประหยัดเชือเพลิง
• ไม่เหมาะสําหรับการใช ้งานทีไม่ใช่เกียร์ไฮพอยด์ในชุดเฟื องดิฟเฟอเรนเชียลและชุดเฟื องท ้าย ทังแบบการอัดเพิมหรือการอัดใหม่ท คู
ี ม
่ อ
ื ของผู ้ผลิตอุปกรณ์
กําหนดให ้ใช ้ผลิตภัณฑ์หล่อลืนเกรด API ระดับ GL-5 หรือMIL-PRF-2105E
• MAN 341 Typ E4

ข้อกําหนดและการร ับรอง
ผลิตภ ัณฑ์นได้
ี ร ับการร ับรองจากผูผ
้ ลิตต่อไปนี:
VOLVO 97307
VOLVO 97318
VOITH RETARDER Oil Class C

ผลิตภ ัณฑ์นได้
ี ร ับการแนะนําโดยExxonMobil
ExxonMobil
ExxonMobilสําหร ับการใชง้ านทีต้องการ::
MAN 341 Typ E4

คุณสมบ ัติและคุณล ักษณะทีกําหนด
คุณสมบ ัติ
เกรด

SAE 75W-80

ความหนาแน่น@ 15.6 C, g/ml, ASTM D4052

0.85

จุดวาบไฟ,°C, ASTM D92

242

ความหนืดไคนีมาติก@ 100 C, mm2/s, ASTM D445

9.2

ความหนืดไคนีมาติก@ 40 C, mm2/s, ASTM D445

54

จุดไหลเท,°C, ASTM D97

-51

ดัชนีความหนืด, ASTM D2270

152

ข้อมูลด้านความปลอดภ ัยและสุขภาพอนาม ัย
ดูคําแนะนํ าด ้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยจากเอกสารข ้อมูลความปลอดภัยการใช ้สารเคมี
/psims.aspx

(MSDS)

ที

http://www.msds.exxonmobil.com/psims

เครืองหมายการค ้าทุกแบบทีปรากฎในเอกสารนีเป็ นเครืองหมายการค ้าหรือเครืองหมายการค ้าทีจดทะเบียนแล ้วของบริษัท Exxon Mobil Corporation หรือของบริษัท
สาขาบริษัทใดบริษัทหนึงถ ้าไม่ได ้ระบุไว ้
08-2563
Esso (Thailand) Public Company Limited
3195/17-29 Rama IV Road
Klong Tan, Klong Toey District
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Bangkok 10110
Thailand
+66 2 2624 000
http://www.exxonmobil.com
ึ
คุณสมบัตท
ิ ัวไปเป็ นคุณสมบัตป
ิ กติทได
ี ้จากความทนทานการผลิตและไม่จัดอยู่ในข ้อมูลจําเพาะผลิตภัณฑ์
อาจพบความแตกต่างในคุณสมบัตซ
ิ งไม่
ส่งผลกระทบ
ต่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ในระหว่างการผลิตและในตําแหน่งสถานทีต่างๆ ข ้อมูลทีระบุ ณ ทีนีอาจเปลียนแปลงได ้โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า อาจไม่มี
ผลิตภัณฑ์ทงหมดนี
ั
วางจําหน่ายในท ้องถินของท่าน สําหรับข ้อมูลเพิมเติม โปรดติดต่อ ExxonMobil ในประเทศของคุณหรือเข ้าไปที www.exxonmobil.com
ExxonMobil ประกอบด ้วยบริษัทในเครือและบริษัทสาขามากมาย ทีมักจะมีสว่ นหนึงของชือ Esso, Mobil, หรือ ExxonMobil อยู่ด ้วย ข ้อมูลในเอกสารทังหมดไม่มี
เจตนาทีจะยกเลิกหรือแทนทีการแยกออกจากกันของบริษัทในท ้องถิน ความรับผิดชอบในการดําเนินการภายในท ้องถิน และภาระความรับผิดยังคงเป็ นหน ้าทีของ
บริษัทสาขาท ้องถินของ ExxonMobil

Energy lives here™
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