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Mobil 1™ Racing 4T 10W-40 and 15W-50
Mobil Passenger Vehicle Lube , Thailand
นํ ามันเครืองสังเคราะห์สําหรับรถจักรยานยนต์แบบสีจังหวะ เกรดรวม

รายละเอียดผลิตภ ัณฑ์
ี งหวะก ้าวลํายุคผลิตภัณฑ์นีให ้ระดับสมรรถนะทีเหนือกว่า สําหรับรถจักรยานยนต์ยุคปั จจุบันทีมี
โมบิล 1™ เรชซิง 4ที คือ นํ ามันเครืองสําหรับรถจักรยานยนต์สจั
สมรรถนะสูง ช่วยให ้เครืองยนต์สะอาด แม ้ใช ้งานอย่างสมบุกสมบัน

คุณล ักษณะและคุณประโยชน์
โมบิล 1 เรชซิง 4ที นํ ามันเครืองสังเคราะห์สมรรถนะสูง และระบบส่วนประกอบทีทําให ้การทํางานเป็ นไปอย่างสมดุล ช่วยให ้เครืองยนต์สะอาด ป้ องกันการสึกหรอที
อุณหภูมส
ิ ูง และการกัดกร่อนอย่างมีประสิทธิภาพ โมบิล 1 เรชซิง 4ที (Mobil 1 Racing 4T) ช่วยคงสภาพกําลังให ้มีความแรงสูงสุด เนืองมาจากสมรรถนะการทํางานสูง
และการปกป้ องทีได ้มาจากเทคโนโลยีสต
ู รสังเคราะห์
ซึงเป็ นวิศกรรมทีพิเศษสุดสําหรับนํ ามันเครืองของรถจักรยานยนต์
เหมาะสมกับการใช ้งานภายใต ้สภาวะที
ปานกลางไปจนถึงหนักหน่วง ในสภาพการขับขี ทุกฤดูกาล และในสนามแข่งขัน คุณลักษณะและคุณประโยชน์หลัก รวมถึง:
คุณล ักษณะ

ั
ข้อดีและคุณประโยชน์ศกย์

คุณสมบัตใิ นเรืองแรงเสียดทานทีเหมาะสม

กําลังทีคงเดิม อันเนืองมาจากการลดการสูญเสียแรงเสียดทาน สมรรถนะทีคงความสมดุลย์โดยรวมของเครืองยนต์ดข
ี ึ
น และประหยัดนํ ามันมากขึน

ป้ องกันการสึกหรอได ้ดีเยียม

ช่วยยืดอายุการใช ้งานของเครืองยนต์

เสถียรต่อความร ้อนและออกซิเดชันได ้ดีเยี
ยม

ฟิ ลม
์ นํ ามันปกป้ องทุกอุณหภูมก
ิ ารทํางาน ช่วยลดการสะสมของคราบสกปรกให ้เหลือน ้อยทีสุด โดยเฉพาะเมืออุณหภู
มิการทํางานสูงในเครืองยนต์ท ระบายความร
ี
้อนด ้วยอากาศ

คุณสมบัตใิ นเรืองการใช ้งานทีอุณหภูมต
ิ ําที
ดี

การหล่อลืนได ้อย่างมีประสิทธิภาพขณะทีอุณหภูมภ
ิ ายนอกตํา ช่วยให ้ง่ายต่อการสตาร์ทเครือง ป้ องกันการสึกหรอได ้
อย่างรวดเร็ว และลดการสินเปลืองของระบบสตาร์ทเครือง

ความสามารถในการชะล ้างและกระจายเขม่
า

เครืองยนต์สะอาด เดินเรียบ และมันใจ

ป้ องกันการเกิดสนิมและการกัดกร่อนได ้อย่
างมีประสิทธิภาพ

ยืดอายุการใช ้งานของกลไกวาล์วทีเปิ ดและปิ ดวาล์วไอดีและไอเสีย และส่วนประกอบแบริงทีสําคัญ

การใชง้ าน
ี งหวะ สมรรถนะสูง
แนะนํ าเป็ นพิเศษให ้ใช ้ โมบิล 1 เรชซิง 4ที เพือหล่อลืนเครืองยนต์ในรถจักรยานยนต์สจั

ข้อกําหนดและการร ับรอง
โมบิล 1 เรชซิง 4
4ที (Mobil 1 Racing 4T) ตรงตามมาตรฐาน หรือเหนือกว่ามาตรฐานอุตสาหกรรม

10W-40

15W-50

JASO

MA 2011

MA 2011

JASO

MA2 2011

MA2 2011

เนืองจาก บริษ ัทฯ เอ๊กซอนโมบิลฯ ,,โมบิล 1 เรชซิง 4
4ที (Mobil 1 Racing 4T) ได้คุณภาพด ังต่อไปนี

10W-40

15W-50

API

SH

SH

คุณสมบ ัติทวไป
ั
โมบิล 1 เรชซิง 4
4ที
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โมบิล 1 เรชซิง 4
4ที
เบอร์นํามัน SAE

10W-40

15W-50

ความหนืด, @ 100ºC, cSt (ASTM D445)

13.0

16.9

ความหนืด, @ 40ºC, cSt (ASTM D445)

83.5

114

ดัชนีความหนืด

155

161

ความหนาแน่น g/ml @ 15.6°C (ASTM D4052)

0.86

0.86

จุดไหลเท, ºC (ASTM D 97)

212

204

จุดวาบไฟ, ºC (ASTM D 92)

-45

-39

ข้อมูลด้านความปลอดภ ัยและสุขภาพอนาม ัย
จากข ้อมูลทีมีอยู่ ผลิตภัณฑ์ชนิดนีไม่คาดว่าจะเกิดผลร ้ายต่อสุขภาพ หากใช ้ถูกต ้องตามวัตถุประสงค์และปฏิบัตต
ิ ามคําแนะนํ าใน “ข ้อมูลความปลอดภัยการใช ้สารเคมี
(MSDS)” สามารถขอ MSDS ได ้จากสํานักงานขายหรือผ่านทางอินเตอร์เน็ ต ผลิตภัณฑ์ชนิดนีไม่ควรนํ าไปใช ้เพือจุดประสงค์อน
ื นอกเหนือไปจากทีกําหนดไว ้ ในการ
กําจัดผลิตภัณฑ์ทใช
ี ้หมดแล ้ว ขอให ้ระมัดระวังในการรักษาสิงแวดล ้อม
Mobil โมบิล 1 และม ้าบิน เป็ นเครืองหมายการค ้าของ Exxon Mobil Corporation หรือบริษัทในเครือ
09-2562
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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