Mobil Super 1000 Turbospeed 15W40

Page 1 of 2

Mobil Super 1000 Turbospeed 15W40
Mobil Passenger Vehicle Lube , Thailand
นํ ามันเครืองเกรดรวมพรีเมียม

รายละเอียดผลิตภ ัณฑ์
โมบิลซูเปอร์ 1000 เทอร์โบสปี ด 15W-40 เป็ นนํ ามันเครืองทีทําจากนํ ามันแร่เกรดพรีเมียมทีออกแแบมาโดยเฉพาะสําหรับรถปิ คอัพเครืองยนต์ดเี ซลในประเทศไทยที
ให ้ประสิทธิภาพในการทํางานและการปกป้ องในระดับสูงภายใต ้การใช ้งานทุกวัน

ล ักษณะสําค ัญและคุณประโยชน์
ผลิตภัณฑ์โมบิลซูเปอร์ 1000 เป็ นผลิตภัณฑ์ทได
ี ้รับการพิสูจน์จากอุตสาหกรรมแล ้วคุณจึงมันใจได ้ว่าคุณจะได ้รับประสิทธิภาพการทํางานเต็มทีอย่างทีคุณต ้องการ
จากยานพาหนะของคุณ
โมบิลซูเปอร์ 1000 เทอร์โบสปี ด 15W-40 ได ้รับการออกแบบอย่างพิถีพถ
ิ ันเป็ นพิเศษสําหรับเครืองยนต์ททนทานยิ
ี
งขึนในวันนีและช่วย:
เพิมประสิทธิภาพการขจัดเขม่า และความสามารถในการป้ องกันการเกิดออกซิเดชัน เพือการป้ องกันการสึกหรอและความสะอาดของเครืองยนต์ทดี
ี เยียม
เพิมความเงียบของเครืองยนต์ เมือเปรียบเทียบกับนํ ามันหล่อลืนทีมีความหนืดตํากว่า

การใชง้ าน
โมบิลซูเปอร์ 1000 เทอร์โบสปี ด 15W-40 เหมาะสําหรับเครืองยนต์ดเี ซลเกือบทุกประเภทรวมทังเครืองยนต์คอมมอนเรลเครืองยนต์เทอร์โบชาร์จและ
อินเตอร์คูลเลอร์เราแนะนํ าเป็ นพิเศษอย่างยิงสําหรับรถยนต์และสภาพการขับขีต่อไปนี:
ควรศึกษาคู่มือใช ้งานของรถคุณเพือเช็คเกรดความหนืดและข ้อกําหนดเฉพาะทีแนะนํ าสําหรับรถยนต์ของคุณ
เทคโนโลยีเครืองยนต์ล่าสุด
เครืองยนต์ดเี ซลในรถยนต์นัง รถยนต์นังกึงบรรทุก SUV รถบรรทุกและรถตู ้ขนาดเล็ก
การขับขีบนไฮเวย์
สภาพการใช ้งานปกติ

ข้อกําหนดและการร ับรอง
โมบิลซูเปอร์ 1000 เทอร์โบสปี ด 15W-40 ตรงตามมาตรฐาน หรือ สูงกว่ามาตรฐานทีต้องการ::
API

CH-4

คุณสมบ ัติทวไป
ั
โมบิลซูเปอร์ 1000 เทอร์โบสปี ด 15W-40
เกรด SAE
การเติม
ความหนืด , ASTM D 445
cSt @ 40°C

107

cSt @ 100°C

14.7

Viscosity Index, ASTM D 2270

135

Sulfated Ash, wt%, ASTM D 874

1.1

Pour Point, ºC, ASTM D 97

-27

Flash Point, ºC, ASTM D 92

244

Density @15 ºC kg/l, ASTM D 4052

0.88
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ข้อมูลด้านความปลอดภ ัยและสุขอนาม ัย
จากข ้อมูลทีมีอยู่ ผลิตภัณฑ์ชนิดนีไม่คาดว่าจะเกิดผลร ้ายต่อสุขภาพหากใช ้ถูกต ้องตามวัตถุประสงค์และปฏิบัตต
ิ ามคําแนะนํ าในเอกสารข ้อมูลความปลอดภัยการใช ้
สารเคมี (MSDS) สามารถขอ MSDS ได ้จากสํานักงานขายหรือผ่านทางอินเตอร์เน็ ต ผลิตภัณฑ์ชนิดนีไม่ควรนํ าไปใช ้เพือจุดประสงค์อนนอกเหนื
ื
อไปจากทีกําหนดไว ้
ในวัตถุประสงค์ การกําจัดผลิตภัณฑ์ทใช
ี ้แล ้วควรระมัดระวังเพือรักษาสิงแวดล ้อม
รูปโลโก ้โมบิล รูปม ้าบิน และ Mobil 1 เป็ นเครืองหมายการค ้าของบริษัทเอ็กซอนโมบิลหรือบริษัทในเครือ
12-2562
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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