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Mobil 1™ Turbo Diesel 5W-40
Mobil Passenger Vehicle Lube , Thailand
นํ ามันเครืองยนต์ดเี ซลสังเคราะห์สมรรถนะสูงสุด

รายละเอียดผลิตภ ัณฑ์
Mobil 1™ Turbo Diesel 5W-40 เป็ นนํ ามันเครืองยนต์สังเคราะห์แท ้ 100% ทีปรุงแต่งอย่างพิเศษเฉพาะเพือช่วยให ้ได ้สมรรถนะทีโดดเด่นในเครืองยนต์ดเี ซลทีพบใน
รถปิ คอัพและรถเอนกประสงค์ (SUV) ในประเทศไทย Mobil 1 Turbo Diesel 5W-40 ใช ้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอน
ั ทันสมัยเพือช่วยให ้มอบการปกป้ องทีเหนือกว่าใน
เครืองยนต์ท ปล่
ี อยไอเสียตํารุ่นสมัยใหม่รวมไปถึงเครืองยนต์รุ่นเก่าทีบํารุงรักษาเป็ นอย่างดี

ล ักษณะสําค ัญและคุณประโยชน์
เครืองยนต์ดเี ซลกลายมาเป็ นเครืองยนต์ปล่อยไอเสียตําซึงก่อให ้เกิดเขม่ามากขึนและทํางานทีอุณหภูมส
ิ ูงมากขึนอย่างรุนแรงมากกว่าเครืองยนต์เก่า
และการออก
แบบเครืองยนต์รุ่นล่าสุดยังลดอัตราการสินเปลืองนํ ามัน มีผลทําให ้ลดการผสมนํ ามันหล่อลืนใหม่ทใช
ี ้สําหรับการเสริมกําลังจากสารเพิมคุณภาพทีถูกใช ้งานไป นอก
จากนี วงแหวนลูกสูบตัวบนยังติดตังไว ้ระดับสูงกว่า ทําให ้ชันฟิ ลม
์ นํ ามันอยู่ใกล ้ห ้องเผาไหม ้มากกว่าและให ้สารหล่อลืนในสภาวะสู่ความเค ้นทางความร ้อนทีรุนแรง
ปั จจัยทังหมดเหล่านีจึงไปเพิมความต ้องการสารหล่อลืนสมรรถสูง Mobil 1 Turbo Diesel 5W-40 ช่วยรักษาสมรรถนะทีโดดเด่น ณ อุณหภูมส
ิ ูงกว่าอย่างเห็นได ้ชัดกว่า
นํ ามันเครืองยนต์ดเี ซลสมรรถนะสูงตัวอืน ๆ ทําให ้แน่ใจว่าคุณสามารถปกป้ องและยืดอายุการใช ้งานเครืองยนต์ของคุณออกไปได ้ นอกจากนีนํ ามันชนิดนียังเข ้ากันได ้
กับนํ ามันหล่อลืนแบบดังเดิม
การปกป้ องและสมรรถนะขันสูงในยานยนต์ดเี ซลแบบคอมมอนเรลและเทอร์โบสมัยใหม่
ช่วยให ้ได ้สมรรถนะทีโดดเด่นในสภาวะการทํางานสุดขัว
ปกป้ องเครืองยนต์ได ้อย่างรวดเร็วในตอนสตาร์ทเครือง
ช่วยประหยัดการใช ้นํ ามันเชือเพลิง
อัตราสินเปลืองนํ ามันหล่อลืนตํามากในระหว่างการให ้บริการ ช่วยให ้ลดความจําเป็ นในการเติมใหม่
ให ้การควบคุมการเกิดเขม่า ออกซิเดชันและการกัดกร่อนทีเหนือกว่า ช่วยรักษาเครืองยนต์ของคุณไว ้ในสภาวะดีทสุ
ี ด
ความเสถียรทางความร ้อนและออกซิเดชันทียอดเยียมช่วยลดการก่อตัวของคราบเลนทีอุณหภูมต
ิ ําและการสะสมตัวทีอุณหภูมส
ิ ูง
ช่วยยืดอายุการใช ้งานของพืนผิวสึกหรอทีสําคัญ
การปกป้ องทีเหนือกว่า/ยอดเยียมหรือโดดเด่นเพือช่วยปกป้ องเครืองยนต์เทอร์โบชาร์จของคุณ

การใชง้ านใช ้
ผลดีจากการพัฒนาทีเกิดจากความร่วมมือทีครอบคลุมกว ้างขวางกับบรรดาผู ้ผลิตรายหลักและการใช ้งานเทคโนโลยีการหล่อลืนล่าสุด Mobil 1 Turbo Diesel 5W-40
จึงได ้รับการแนะนํ าสําหรับรถปิ คอัพ รถเอนกประสงค์ (SUV) และรถยนต์นังโดยสารทีใช ้เครืองยนต์ดเี ซลรวมไปถึงยานยนต์ระบบคอมมอนเรล เทอร์โบชาร์จ และ
อินเตอร์คูลเลอร์ Mobil 1 Turbo Diesel 5W-40 ช่วยให ้ได ้การปกป้ องและสมรรถนะสูงสุดแม ้แต่ในบางสภาวะการขับขีเป็ นระยะเวลานาน
ให ้ศึกษาในคู่มือสําหรับผู ้ใช ้ยานยนต์เพือตรวจสอบเกรดความหนืดทีแนะนํ าและข ้อกําหนดสําหรับยานพาหนะเฉพาะของคุณเสมอ

ทุกสภาวะการทํางาน ตังแต่ระดับเบาไปจนถึงระดับรุนแรง
เทคโนโลยีเครืองยนต์ล่าสุด
เครืองยนต์ดเี ซลในรถปิ คอัพ รถเอนกประสงค์ (SUV) รถยนต์โดยสารส่วนบุคคลและรถบรรทุกเบาและรถตู ้
สภาวะการทํางานทีรุนแรง
เทอร์โบชาร์จเจอร์
เครืองยนต์ดเี ซลสมรรถนะสูง
การขับขีแบบออฟโรดทีมีฝนและโคลนโดยทั
ุ่
วไป
การลากพ่วงและฉุดลากโหลดนํ าหนักสูง

ข้อกําหนดและการร ับรอง
Mobil 1 Turbo Diesel 5W-40 ได้ตามหรือเกินกว่าข้อกําหนดของ::
API

CI-4 PLUS, CI-4, CH-4, SL, SJ
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Mobil 1 Turbo Diesel 5W-40 ได้ตามหรือเกินกว่าข้อกําหนดของ::
ACEA

E7/E4

ACEA/EMA/JAMA

GLOBAL DHD-1

FORD

WSS-M2C171-D

ISUZU

DEO (w/o DPD Equipped Vehicles)

จากข้อมูลของ ExxonMobil นําม ันหล่อลืน Mobil 1 Turbo Diesel 5W-40 อยู่ในระด ับคุณภาพต่อไปนี:
DETROIT

7SE 270 (4-STROKE)

คุณสมบ ัติทวไป
ั
Mobil 1 Turbo Diesel 5W-40
เบอร์นํามัน SAE

5W-40

การเติม
ความหนืด, cSt (ASTM D445)
@ 40°C

102

@ 100°C

14.8

ดัชนีความหนืด

151

เถ ้าซัลเฟต, wt% (ASTM D874)

1.3

จุดไหลเท, ºC (ASTM D97)

-45

จุดวาบไฟ, ºC (ASTM D92)

226

ความหนาแน่น @ 15.6ºC, g/ml (ASTM D4052)

0.85

ข้อมูลด้านความปลอดภ ัยและสุขภาพอนาม ัย
จากข ้อมูลทีมีอยูผ
่ ลิตภัณฑ์ชนิดนีไม่คาดว่าจะเกิดผลร ้ายต่อสุขภาพหากใช ้ถูกต ้องตามวัตถุประสงค์และปฏิบัตต
ิ ามคําแนะนํ าในเอกสารข ้อมูลความปลอดภัยการใช ้
สารเคมี(MSDS) สามารถขอ MSDS ได ้จากสํานักงานขายหรือผ่านทางอินเตอร์เน็ ต ผลิตภัณฑ์ชนิดนีไม่ควรนํ าไปใช ้เพือจุดประสงค์อนนอกเหนื
ื
อไปจากทีกําหนดไว ้ใน
วัตถุประสงค์ ควรกําจัดผลิตภัณฑ์ทใช
ี ้แล ้วอย่างระมัดระวังเพือรักษาสภาพแวดล ้อม
Mobil, Mobil 1 และรูปสัญลักษณ์ม ้าบินเป็ นเครืองหมายการค ้าของ ExxonMobil Corporation หรือของบริษัทสาขาบริษัทใดบริษัทหนึง
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
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Energy lives here™
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