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Mobil Delvac XHP™ ESP 10W-40
Mobil Commercial Vehicle Lube , Thailand
นํ ามันเครืองยนต์ดเี ซลปกป้ องระบบปล่อยไอเสีย

รายละเอียดผลิตภ ัณฑ์
Mobil Delvac XHP ESP 10W-40 เป็ นนํ ามันเครืองยนต์ดเี ซลสังเคราะห์สมรรถนะสูงพิเศษทีผสมสูตรมาเพือให ้การหล่อลืนในเครืองยนต์สมรรถนะสูงสมัยใหม่ทปล่
ี อย
ไอเสียในระดับตํา สําหรับการใช ้งานทีหนักหน่วง นํ ามันเครืองยนต์ชนิดนีได ้รับการออกแบบโดยใช ้นํ ามันพืนฐานสมรรถนะสูง ซึงให ้การไหลตัวทีอุณหภูมต
ิ ํา การรักษา
ระดับความหนืดและการควบคุมการสลายตัวทีอุณหภูมส
ิ ูงอย่างยอดเยียม
ระบบสารเพิมคุณภาพขันสูงทีได ้รับการพัฒนาโดยผู ้เชียวชาญเพือช่วยให ้อายุการใช ้งาน
เครืองยนต์ยาวนาน1 และรักษาประสิทธิภาพของระบบลดการปล่อยมลพิษทีมาพร ้อมตัวกรองอนุภาคระบบดีเซล (DPF) ข ้อกําหนดและการรับรองมากมายทําให ้ Mobil
Delvac XHP ESP 10W-40 เหมาะสําหรับการใช ้งานกับฟลีทยานยนต์หลากหลาย
(1) นํ ามันทีผสมสูตรมาอย่างพิถีพถ
ิ ัน เช่น Mobil Delvac ผ่านหรือเกินกว่าข ้อมูลจําเพาะของอุตสาหกรรมหรือของผู ้ผลิตอุปกรณ์ (OEM) ทําให ้ช่วยปกป้ องเครืองยนต์
ได ้ ปรึกษาผู ้ผลิตอุปกรณ์ (OEM) สําหรับการเลือกชนิดนํ ามันทีเหมาะสมทีสุด สมรรถนะจริงอาจแปรผันไปตามข ้อกําหนดของผู ้ผลิตอุปกรณ์ (OEM) ชนิดของเครือง
ยนต์และการบํารุงรักษาเครืองยนต์ เงือนไขการใช ้งานและการบริการ และนํ ามันหล่อลืนทีใช ้ก่อนหน ้า

ล ักษณะสําค ัญและคุณประโยชน์
เครืองยนต์ปล่อยมลพิษตําให ้กําลังสูงทีต ้องการประสิทธิภาพของสารหล่อลืนเครืองยนต์เพิมขึนอย่างเห็นได ้ชัด การออกแบบเครืองยนต์ทเข
ี ้มงวดขึน การใช ้อินเตอร์
คูลเลอร์และเทอร์โบชาร์จทําให ้เกิดความเค ้นทางความร ้อนกับนํ ามันหล่อลืนเพิมขึน เทคโนโลยีเครืองยนต์ปล่อยมลพิษตํา เช่น แรงดันการฉีดเชือเพลิงสูงขึน จังหวะ
เครืองยนต์ท หน่
ี วงเวลา และอุปกรณ์บําบัดไอเสียขาออก ทังหมดนีล ้วนต ้องการนํ ามันหล่อลืนทีมีสมรรถนะสูงขึนในหลายด ้าน เช่น ความเสถียรต่อออกซิเดชัน การชะ
ล ้างคราบเขม่า การระเหยตัวและการเข ้ากันได ้กับอุปกรณ์บําบัดไอเสีย Mobil Delvac XHP ESP 10W-40 ผสมสูตรด ้วยเทคโนโลยีขนสู
ั งเพือให ้สมรรถนะทียอดเยียม
ให ้ระยะเวลาการเปลียนถ่ายนํ ามันทียาวนาน และปกป้ องระบบปล่อยไอเสียทีรวมถึงระบบทีติดตังตัวกรองอนุภาคระบบดีเซล (DPF) ประโยชน์ท สํ
ี าคัญประกอบด ้วย:
¹ นํ ามันทีผสมสูตรมาอย่างพิถีพถ
ิ ัน เช่น Mobil Delvac ผ่านหรือเกินกว่าข ้อมูลจําเพาะของอุตสาหกรรมหรือของผู ้ผลิตอุปกรณ์ (OEM) ทําให ้ช่วยปกป้ องเครืองยนต์ได ้
ปรึกษาผู ้ผลิตอุปกรณ์ (OEM) สําหรับการเลือกชนิดนํ ามันทีเหมาะสมทีสุด สมรรถนะจริงอาจแปรผันไปตามข ้อกําหนดของผู ้ผลิตอุปกรณ์ (OEM) ชนิดของเครืองยนต์
และการบํารุงรักษาเครืองยนต์ เงือนไขการใช ้งานและการบริการ และนํ ามันหล่อลืนทีใช ้ก่อนหน ้า

ล ักษณะสําค ัญ

ั
ข้อดีและประโยชน์ทอาจได้
ี
ร ับทางด้านศกยภาพ

การปกป้ องทียอดเยียมต่อการเกิดนํ ามันข ้นหนืดขึน การสะสมตัวของคราบทีอุณหภูม ิ ให ้ความสามารถในการยืดระยะเวลาการเปลียนถ่ายนํ ามันออกไป
สูง การก่อตัวของคราบเขม่า และการเสือมสลายของนํ ามัน
ช่วยป้ องกันการติดแน่นของแหวนลูกสูบ
ให ้คุณสมบัตต
ิ ้านทานการสึกหรอ ต ้านทานการเกิดรอยครูด และการเกิดคราบเงาที
ช่วยยืดอายุการใช ้งานของเครืองยนต์ ¹
แกน รวมถึงการป้ องกันต่อการกัดกร่อนทียอดเยียม
รักษาความเสถียรแรงเฉือน การระเหยตํามาก

ช่วยลดการเปลียนแปลงความหนืดและการสินเปลืองนํ ามันหล่อลืนภายใต ้
เงือนไขการทํางานรองรับงานหนักและอุณหภูมส
ิ ูง

ให ้ระดับเถ ้า ซัลเฟอร์ และฟอสฟอรัสทีตํา

ช่วยปกป้ องอุปกรณ์ระบบบําบัดไอเสีย เช่น อุปกรณ์ทติ
ี ดตังกับชุด DPF

คุณสมบัตท
ิ อุ
ี ณหภูมต
ิ ําทียอดเยียม

ช่วยปรับปรุงความสามารถในการสูบจ่ายและการหมุนเวียนนํ ามันหล่อลืน

การใชง้ าน
• เครืองยนต์ดเี ซลงานหนักรวมถึงยานยนต์ท ปล่
ี อยไอเสียตําสมัยใหม่มาตรฐานยูโร 5, 6 การใช ้ประโยชน์จากเทคโนโลยีตา่ งๆ เช่น ตัวกรองอนุภาคดีเซล (DPF) การ
ลดบําบัดด ้วยตัวเร่งปฏิกริ ย
ิ า (SCR) การดักจับเพือหมุนเวียนอย่างต่อเนือง (CRT) ตัวเร่งออกซิเดชันในดีเซล (DOC) และการหมุนเวียนก๊าซไอเสีย (EGR)
• เครืองยนต์ดเี ซลงานหนักทีใช ้เชือเพลิงดีเซลกํามะถันตําและสูตรเชือเพลิงชีวภาพหลายสูตร
• อุปกรณ์ระบบเครืองยนต์ดเี ซลระบบดูดอากาศธรรมชาติและเทอร์โบชาร์จ
• รถบรรทุกและรถประจําทางสําหรับงานบรรทุกระยะสันและระยะไกลบนทางหลวง
• อุปกรณ์สําหรับการทําเหมืองแร่ การก่อสร ้าง และการเกษตรในพืนทีนอกทางหลวง
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(2) โปรดดูข ้อกําหนดการใช ้งานและระยะเวลาการเปลียนถ่ายนํ ามันเครืองของ OEM สําหรับยานยนต์หรืออุปกรณ์ของคุณ จากคู่มือสําหรับผู ้ใช ้

ข้อกําหนดและการร ับรอง
ผลิตภ ัณฑ์นได้
ี ร ับการร ับรองจากผูผ
้ ลิตต่อไปนี:
MAN M 3477
MAN M 3271-1
MTU Oil Category 3.1
RENAULT TRUCKS RLD-3
VOLVO VDS-4
VOLVO VDS-3
Mack EO-O Premium Plus
MACK EOS-4.5
MAN M 3775
MB-Approval 228.51
RENAULT TRUCKS RLD-2
VOLVO VDS-4.5
DEUTZ DQC IV-10 LA
ผลิตภ ัณฑ์นได้
ี ร ับการแนะนําสําหร ับการใชง้ านทีต้องการ::
MAN M 3575
IVECO 18-1804 TLS E9

ผลิตภ ัณฑ์นผ่
ี านหรือเกินกว่าข้อกําหนดของ::
API CJ-4
API CI-4
CATERPILLAR ECF-3
Cummins CES 20081
DAF Extended Drain
ISUZU DEO (ยานยนต์ทติ
ี ดตัง DPD)
JASO DH-2
API CI-4 PLUS
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ผลิตภ ัณฑ์นผ่
ี านหรือเกินกว่าข้อกําหนดของ::
ACEA E4
ACEA E6
ACEA E7
ACEA E9
API CH-4
API CK-4
Cummins CES 20086
Scania ระบบเถ ้าตํา

คุณสมบ ัติและคุณล ักษณะทีกําหนด
คุณสมบ ัติ
ความหนาแน่น @ 15.6 C, kg/l, ASTM D4052

0.861

จุดวาบไฟ, วิธ ี Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

232

ความหนืดไคนีมาติก @ 100 C, mm2/s, ASTM D445

13.7

ความหนืดไคนีมาติก @ 40 C, mm2/s, ASTM D445

91

จุดไหลเท, °C, ASTM D97

-30

ดัชนีความหนืด, ASTM D2270

153

ข้อมูลด้านความปลอดภ ัยและสุขภาพอนาม ัย
ดูคําแนะนํ าด ้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยจากเอกสารข ้อมูลความปลอดภัยการใช ้สารเคมี (MSDS) ที
เครืองหมายการค ้าทุกแบบทีปรากฏในเอกสารนีเป็ นเครืองหมายการค ้าหรือเครืองหมายการค ้าทีจดทะเบียนแล ้วของบริษัท Exxon Mobil Corporation หรือของ
บริษัทสาขาบริษัทใดบริษัทหนึงถ ้าไม่ได ้ระบุไว ้
05-2563
Esso (Thailand) Public Company Limited
3195/17-29 Rama IV Road
Klong Tan, Klong Toey District
Bangkok 10110
Thailand
+66 2 2624 000
http://www.exxonmobil.com
ึ
คุณสมบัตท
ิ ัวไปเป็ นคุณสมบัตป
ิ กติทได
ี ้จากความทนทานการผลิตและไม่จัดอยู่ในข ้อมูลจําเพาะผลิตภัณฑ์
อาจพบความแตกต่างในคุณสมบัตซ
ิ งไม่
สง่ ผลกระทบ
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
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