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Mobil CVT Fluid FE
Mobil Passenger Vehicle Lube , Thailand
นํ ามันเกียร์สมรรถนะสูง

รายละเอียดผลิตภ ัณฑ์
Mobil™ CVT Fluid FE เป็ นนํ ามันเกียร์สมรรถนะสูงสําหรับชุดเกียร์ระบบแปรผันทีออกแบบมาเพือตอบสนองการใช ้งานสําหรับยานยนต์สัญชาติญีปุ่ นหลากหลายรุ่น
Mobil CVT Fluid FE ช่วยให ้การเปลียนเกียร์อย่างราบรืนขึนโดยไม่สะดุด สมําเสมอในทุกสภาวะ และการปกป้ องด ้วยการหล่อลืนส่วนประกอบชุดเกียร์ตลอดเวลาเพือ
ช่วยยืดอายุการใช ้งานของชุดเกียร์และให ้ประสบการณ์การขับขีทีนุม
่ นวล

ล ักษณะสําค ัญและคุณประโยชน์
Mobil CVT Fluid FE ได ้รับการผสมสูตรจากนํ ามันหล่อลืนพืนฐานคุณภาพสูงกับระบบสารเพิมคุณภาพขันสูงเพือให ้มันใจในการเปลียนเกียร์อย่างราบรืนขึนโดยไม่
สะดุด สมําเสมอภายใต ้สภาพการขับขี อุณหภูม ิ และชุดเกียร์หลากหลายแบบ ลักษณะสําคัญและคุณประโยชน์หลักประกอบไปด ้วย

ข้อดีและประโยชน์ทอาจได้
ี
ร ับทางด้าน
ั
ศกยภาพ

ล ักษณะสําค ัญ
ความเสถียรทางความร ้อนและออกซิเดชันทียอดเยียมเพือให ้สมรรถนะการทํางานของชุดเกียร์ท ยาวนานและสมํ
ี
าเสมอ
ปรับปรุงคุณลักษณะด ้านแรงเสียดทานเพือให ้ประสิทธิภาพของชุดเกียร์และสมรถรถนะการเปลียนเกียร์ทดี
ี
คุณสมบัตค
ิ วามหนาฟิ ลม
์ นํ ามันและการต ้านทานการสึกหรอทีดีช่วยลดการสึกหรอและรักษาอายุการใช ้งานของชุด
เกียร์ทดี
ี
คุณสมบัตท
ิ อุ
ี ณหภูมส
ิ ูงทียอดเยียมให ้การสตาร์ทเครืองได ้ง่ายขึนและให ้การหล่อลืนทีอุณหภูมแ
ิ วดล ้อมตําได ้ดีขน
ึ
คุณสมบัตก
ิ ารควบคุมการเกิดฟองทีมีประสิทธิภาพให ้สมรรถนะการเปลียนเกียร์ทสมํ
ี าเสมอ
เกียร์ในสภาพการใช ้งานทีหนักหน่วง

และลดการสูญเสียนํ ามัน

ี ทัวไปทังหมด ช่วยควบคุมการรัวไหลของนํ ามันหล่อลืน
ทํางานเข ้ากันได ้กับวัสดุซล
คุณสมบัตค
ิ วามหนืดตําให ้ประโยชน์ในการช่วยลดอัตราสินเปลืองเชือเพลิงเมือเปรียบเทียบกับนํ ามันเกียร์ CVT เกรด
ความหนืดสูง

การใชง้ าน
Mobil CVT Fluid FE ได ้รับการแนะนํ าโดย ExxonMobil สําหรับการเติมในชุดเกียร์ระบบแปรผันสําหรับยานยนต์สัญชาติญีปุ่ น ยกเว ้นชุดเกียร์ CVT แบบทอรอยด์
(toroidal CVTs) และชุดเกียร์ CVT ทีต ้องใช ้นํ ามันเกียร์ ¹

( ¹ Mobil CVT Fluid FE ไม่เหมาะสําหรับการใช ้งานทีระบุให ้ใช ้นํ ามันเกียร์หรือนํ ามันชุดเกียร์ CVT แบบทอรอยด์ (toroidal CVTs) ให ้ศึกษาในคู่มือสําหรับผู ้ใช ้เพือ
ตรวจสอบข ้อมูลจําเพาะของนํ ามันสําหรับยานพาหนะเฉพาะของคุณเสมอ)

คุณสมบ ัติและคุณล ักษณะทีกําหนด
คุณสมบ ัติ
ความหนืดไคนีมาติก @ 100 C, mm2/s, ASTM D445

5.2

ความหนืดไคนีมาติก @ 40 C, mm2/s, ASTM D445

22
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คุณสมบ ัติ
ดัชนีความหนืด, ASTM D2270

179

ความหนาแน่น @ 15 C, g/cm3, ASTM D4052

0.840

จุดวาบไฟ, °C, ASTM D92

188

ความหนืด Brookfield @ -40 C, mPa.s, ASTM D2983

8200

สี, มองเห็นด ้วยตาเปล่า

แดง

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
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Klong Tan, Klong Toey District
Bangkok 10110
Thailand
+66 2 2624 000
http://www.exxonmobil.com
ึ
คุณสมบัตท
ิ ัวไปเป็ นคุณสมบัตป
ิ กติทได
ี ้จากความทนทานการผลิตและไม่จัดอยู่ในข ้อมูลจําเพาะผลิตภัณฑ์ อาจพบความแตกต่างในคุณสมบัตซ
ิ งไม่
ส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ในระหว่างการผลิตและในตําแหน่งสถานทีต่างๆ
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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