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Mobil ATF SHC™
Mobil Passenger Vehicle Lube , Thailand
นํ ามันเกียร์อัตโนมัตส
ิ ังเคราะห์ประสิทธิภาพสูง

รายละเอียดผลิตภ ัณฑ์
Mobil ATF SHC™ เป็ นนํ ามันเกียร์อัตโนมัตป
ิ ระสิทธิภาพสูงสูตรสังเคราะห์ท ออกแบบมาเพื
ี
อตอบสนองความต ้องการในการใช ้งานของระบบเกียร์อัตโนมัตใิ นสภาพการ
ทํางานทีสมบุกสมบัน อุณหภูมส
ิ ูง และรับโหลดหนัก ค่าดัชนีความหนืดทีสูงและความเสถียรของ Mobil ATF SHC ให ้การปกป้ องการเสือมสภาพเนืองจากความร ้อนที
อุณหภูมก
ิ ารทํางานสูง และให ้สมรรถนะทีอุณหภูมต
ิ ําทียอดเยียมทีอุณหภูมแ
ิ วดล ้อมตํากว่า -40º C

ล ักษณะสําค ัญและคุณประโยชน์
Mobil ATF SHC ผสมสูตรจากนํ ามันพืนฐานไฮโดรคาร์บอนสังเคราะห์ประสิทธิภาพสูงพร ้อมระบบสารเพิมคุณภาพทีปรับสมดุลเพือให ้ได ้สมรรถนะทีเหนือกว่าอย่าง
มากเมือเทียบกับนํ ามันสูตรดังเดิม นํ ามันเกียร์อัตโนมัตน
ิ ีช่วยให ้มันใจว่านํ ามันจะมีอายุการใช ้งานทียาวนาน ปรับปรุงความสะอาดของชุดเกียร์ ให ้ประสิทธิภาพการ
เปลียนเกียร์ทดี
ี เยียม และช่วยยืดอายุการใช ้งานของชุดเกียร์ภายใต ้ทุกสภาวะการทํางานและทุกระดับสมรรถนะ ลักษณะสําคัญและคุณประโยชน์หลักประกอบไปด ้วย:

ล ักษณะสําค ัญ

ั
ข้อดีและประโยชน์ทอาจได้
ี
ร ับทางด้านศกยภาพ

เพิมคุณสมบัตด
ิ ้านแรงเสียดทานอย่างยาวนาน

ปรับปรุงประสิทธิภาพชุดเกียร์และยืดอายุการใช ้งาน
ประหยัดเชือเพลิง

ความเสถียรทางความร ้อนและออกซิเดชันทียอดเยียม

รักษาความสะอาดของชุดเกียร์เพือยืดอายุการใช ้งานให ้ยาวนานขึนและสมรรถนะทีเหนือกว่าแม ้ใน
เงือนไขการทํางานทีสมบุกสมบัน

คุณสมบัตค
ิ วามแข็งแรงของชันฟิ ลม
์ นํ ามันและต ้านทาน
การสึกหรอทีดีเยียม

ลดการสึกหรอและให ้อายุการใช ้งานชุดเกียร์ยาวนานขึนอย่างเห็นได ้ชัด

ความสามารถในการไหลตัวทีอุณหภูมต
ิ ําทียอดเยียม

ให ้การหล่อลืนทีพร ้อมทํางานและน่าเชือถือทีอุณหภูมแ
ิ วดล ้อมตํากว่า -40º C

ความคงตัวต่อแรงเฉือนทียอดเยียม

รักษาความหนืดแม ้ภายใต ้สภาพเงือนไขการทํางานทีมีอณ
ุ หภูมส
ิ ูง รับงานหนักหน่วงทีสุด

ี ส่วนใหญ่
เข ้ากันได ้กับนํ ามัน ATF สูตรนํ ามันแร่และวัสดุซล

ช่วยลดข ้อกังวลว่าจะต ้องคอยเติมนํ ามันในกรณีฉุกเฉินและควบคุมระดับการรัวไหลได ้ดีเยียม

สมรรถนะการเปลียนเกียร์ทนุ
ี ม
่ นวล

และช่วย

การใชง้ าน
Mobil ATF SHC ได ้รับการแนะนํ าโดย ExxonMobil สําหรับใช ้กับชุดเกียร์ประสิทธิภาพสูงสมัยใหม่ท ทํ
ี างานอย่างสมบุกสมบันภายใต ้อุณหภูมส
ิ ูง รับโหลดหนัก หรือใน
้งานกั
สภาพอากาศหนาวเย็น ผลิตภัณฑ์นียังเหมาะสําหรับระบบเกียร์แมนนวลทีออกแบบมาสําหรับใช
บนํ ามันเครือง ATF โดยสามารถช่วยในการเปลียนเกียร์ได ้อย่างดี
เยียมและให ้การปกป้ องแม ้ในเงือนไขการทํางานทีหนักหน่วง

ข้อกําหนดและการร ับรอง
ั ณภาพต่อไปนี:
จากข้อมูลของ ExxonMobil ผลิตภ ัณฑ์นอยู
ี ่ในระด ับชนคุ
Allison C-4
Caterpillar TO-2
GM DEXRON IIE
Renk Doromat
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ผลิตภ ัณฑ์นได้
ี ร ับการร ับรองจากผูผ
้ ลิตต่อไปนี:
MAN 339 Typ V2
MAN 339 Typ Z2
MB-Approval 236.8
R. Bosch AS Lubricant Class TE-ML 09X
ZF TE-ML 14B

คุณสมบ ัติและคุณล ักษณะทีกําหนด
คุณสมบ ัติ
ลักษณะภายนอก, การมองเห็น

แดง

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

7000

ความหนาแน่น @ 15 C, kg/l, ASTM D4052

0.839

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

210

ความหนืดไคนีมาติก @ 100 C, mm2/s, ASTM D445

7.4

ความหนืดไคนีมาติก @ 40 C, mm2/s, ASTM D445

33

จุดไหลเท, °C, ASTM D97

-51

ดัชนีความหนืด, ASTM D2270

200

ข้อมูลด้านความปลอดภ ัยและสุขภาพอนาม ัย
ดูคําแนะนํ าด ้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยจากเอกสารข ้อมูลความปลอดภัยการใช ้สารเคมี
/psims.aspx

(MSDS)

ที

http://www.msds.exxonmobil.com/psims

เครืองหมายการค ้าทุกแบบทีปรากฏในเอกสารนีเป็ 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
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Energy lives here™
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