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MOBIL SUPER 3000 XE1 5W-30
Mobil Passenger Vehicle Lube , Thailand
นํ ามันเครืองยนต์สังเคราะห์

รายละเอียดผลิตภ ัณฑ์
นํ ามันหล่อลืน Mobil Super 3000 XE1 5W-30 เป็ นนํ ามันหล่อลืนสังเคราะห์สมรรถนะสูงทีให ้เถ ้าตํา ได ้รับการออกแบบมาเพือช่วยยืดอายุการใช ้งานและรักษา
ประสิทธิภาพของระบบกรองไอเสียของรถยนต์ทงในยานยนต์
ั
ระบบดีเซลและระบบเบนซิน

ล ักษณะสําค ัญและคุณประโยชน์
นํ ามันหล่อลืน Mobil Super 3000 XE1 5W-30 ช่วยรักษาประสิทธิภาพของระบบกรองไอเสียของรถยนต์ทงในยานยนต์
ั
ระบบดีเซลและระบบเบนซิน ให ้อายุการใช ้งาน
ยาวนานขึนทีอุณหภูมส
ิ ูงขึนโดยไม่เกิดการก่อตัวหนาของนํ ามันทีออกซิไดซ์ และการสลายตัวของนํ ามัน นํ ามันหล่อลืนนีให ้สภาพการไหลตัวทีอุณหภูมต
ิ ําได ้ยอดเยียม
และการหมุนเวียนนํ ามันสู่ระบบเครืองยนต์ได ้อย่างรวดเร็ว

ล ักษณะสําค ัญ
ช่วยรักษาประสิทธิภาพของระบบกรองไอเสียของรถยนต์ทงในยานยนต์
ั
ระบบดีเซลและระบบเบนซิน
ให ้อายุการใช ้งานยาวนานขึนทีอุณหภูมส
ิ ูงขึนโดยไม่เกิดการก่อตัวหนาของนํ ามันทีออกซิไดซ์ และการสลายตัวของนํ ามัน
ให ้สภาพการไหลตัวทีอุณหภูมต
ิ ําได ้ยอดเยียมและการหมุนเวียนนํ ามันสู่ระบบเครืองยนต์ได ้อย่างรวดเร็ว

การใชง้ าน
Mobil Super 3000 XE1 5W-30 ได ้รับการพัฒนาเพือให ้ได ้ตามค่าควบคุมล่าสุดสําหรับนํ ามันหล่อลืนเครืองยนต์และทํางานเข ้ากันกับชุดกรองอนุภาคในเครืองยนต์
ดีเซลและเครืองฟอกไอเสียในระบบเครืองยนต์เบนซิน นํ ามันหล่อลืนนีให ้สมรรถนะทียอดเยียมทังทีอุณหภูมก
ิ ารทํางานตํามากและสูงมากและปกป้ องเครืองยนต์จาก
การสึกหรอและการเกิดคราบเลนและคราบเขม่าในระยะยาว. นํ ามันหล่อลืนนีเป็ นผลิตภัณฑ์ทแนะนํ
ี
าให ้ใช ้ในยานยนต์ของ BMW ทีต ้องใช ้นํ ามันหล่อลืนเกรดจําเพาะ
BMW LL-04

ข้อกําหนดและการร ับรอง
ผลิตภ ัณฑ์นได้
ี ร ับการร ับรองจากผูผ
้ ลิตต่อไปนี:
MB-Approval 229.52
BMW Longlife 04
MB-Approval 229.31
MB-Approval 229.51

ผลิตภ ัณฑ์นผ่
ี านหรือเกินกว่าข้อกําหนดของ::
ACEA C3
API SL
API SM

03.03.2021

MOBIL SUPER 3000 XE1 5W-30

Page 2 of 3

ผลิตภ ัณฑ์นผ่
ี านหรือเกินกว่าข้อกําหนดของ::
API SN
API SN PLUS

คุณสมบ ัติและคุณล ักษณะทีกําหนด
คุณสมบ ัติ
เกรด

SAE 5W-30

ความหนืดไคนีมาติก @ 100 C, mm2/s, ASTM D445

12.0

ความหนืดไคนีมาติก @ 40 C, mm2/s, ASTM D445

69.2

ความหนาแน่น @ 15 C, g/cm3, ASTM D4052

0.85

จุดไหลเท, °C, ASTM D97

-39

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

232

เถ ้า, ซัลเฟต, % โดยมวล, ASTM D874

0.8

ฟอสฟอรัส, % โดยมวล, ASTM D4951

0.08

ข้อมูลด้านความปลอดภ ัยและสุขภาพอนาม ัย
ดูคําแนะนํ าด ้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยจากเอกสารข ้อมูลความปลอดภัยการใช ้สารเคมี (MSDS) ที
เครืองหมายการค ้าทุกแบบทีปรากฎในเอกสารนีเป็ นเครืองหมายการค ้าหรือเครืองหมายการค ้าทีจดทะเบียนแล ้วของบริษัท Exxon Mobil Corporation หรือของบริษัท
สาขาบริษัทใดบริษัทหนึงถ ้าไม่ได ้ระบุไว ้
09-2563
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
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

Energy lives here™
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