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Mobil Delvac 1™ 5W-40
Mobil Commercial Vehicle Lube , Thailand
นํ ามันเครืองยนต์สังเคราะห์ขนสู
ั ง

รายละเอียดผลิตภ ัณฑ์
Mobil Delvac 1™ 5W-40 เป็ นนํ ามันสังเคราะห์แท ้สําหรับเครืองยนต์ดเี ซลงานหนักสมรรถนะสูงทีช่วยยืดอายุการใช ้งานเครืองยนต์และยืดอายุการเปลียนถ่ายนํ ามัน
สําหรับเครืองยนต์ดเี ซลสมัยใหม่ทใช
ี ้งานหนัก Mobil Delvac 1 5W-40 ให ้สมรรถนะทียอดเยียมสําหรับเครืองยนต์ปล่อยมลพิษตําสมัยใหม่ รวมถึงอุปกรณ์ทําความ
เย็น รวมถึงเครืองยนต์รุ่นเก่าทีมีบาํ รุงรักษาอย่างดี Mobil Delvac 1 5W-40 ได ้รับการแนะนํ าให ้ใช ้ในการใช ้งานรองรับงานหนักทีหลากหลาย และสภาพแวดล ้อมการ
ทํางานทีพบในอุตสาหกรรมการขนส่งบนถนนหลวงและเหมืองแร่นอกทางหลวง การก่อสร ้าง และอุตสาหกรรมการเกษตร Mobil Delvac 1 ยังได ้ตามข ้อกําหนดของ
ข ้อมูลจําเพาะ API SL สําหรับเครืองยนต์เบนซินทีใช ้ในกลุ่มยานยนต์แบบผสม

ประสิทธิภาพทีเหนือกว่าของ Mobil Delvac 1 5W-40 เป็ นผลมาจากการทํางานร่วมกันอย่างใกล ้ชิดร่วมกับผู ้ผลิตเครืองยนต์รายสําคัญและการใช ้เทคโนโลยีการหล่อ
ลืนขันสูง ผลิตภัณฑ์นีจึงผ่านหรือเกินกว่าข ้อกําหนดทีเข ้มงวดของผู ้ผลิตเครืองยนต์ (OEM) รายหลัก

ล ักษณะสําค ัญและคุณประโยชน์
เครืองยนต์ดเี ซลสมัยใหม่หลายรุ่นก่อให ้เกิดเขม่าและทํางานทีอุณหภูมส
ิ ูงกว่าเครืองยนต์รุ่นเก่า ซึงจะเพิมความต ้องการนํ ามันหล่อลืนสมรรถนะสูงอย่างมาก การออก
แบบเครืองยนต์ทเข
ี ้มงวดมากขึนในปั จจุบันจะช่วยลดการสินเปลืองนํ ามันหล่อลืน ส่งผลให ้ความจําเป็ นในการเติมนํ ามันหล่อลืนเพิมเพือชดเชยสารเพิมคุณภาพทีถูก
ใช ้ไปน ้อยลง วงแหวนลูกสูบตัวบนยังติดตังไว ้ระดับสูงกว่า ทําให ้ชันฟิ ลม
์ นํ ามันอยู่ใกล ้ห ้องเผาไหม ้มากกว่าและเป็ นผลให ้นํ ามันหล่อลืนอยู่ในสภาวะความเค ้นทาง
ความร ้อนทีรุนแรง Mobil Delvac 1 5W-40 รักษาสมรรถนะทียอดเยียมทีอุณหภูมส
ิ ูง นอกจากนีนํ ามันชนิดนียังเข ้ากันได ้กับนํ ามันหล่อลืนแบบดังเดิม ประโยชน์ท ี
สําคัญประกอบด ้วย:

ล ักษณะสําค ัญ

ั
ข้อดีและประโยชน์ทได้
ี ร ับทางด้านศกยภาพ

ผ่านหรือเกินกว่าข ้อมูลจําเพาะทีเข ้มงวดของผู ้ผลิตเครืองยนต์ (OEM) ราย
นํ ามันเครืองทีรองรับการทํางานของกลุม
่ ยานยนต์ผสมได ้
หลัก
ความเสถียรทางความร ้อนและออกซิเดชันทียอดเยียม

ควบคุมการก่อตัวของคราบโคลนทีอุณหภูมต
ิ ําและการสะสมตัวคราบแข็งดําที
อุณหภูมส
ิ ูง

การระเหยตํา ควบคุมการสึกหรอและการขัดถูในกระบอกสูบ

ควบคุมปริมาณการใช ้นํ ามันหล่อลืนได ้ดี

ผสมสูตรด ้วยสูตรความหนืดตําอย่างเชียวชาญ

ความเป็ นไปได ้ของการประหยัดเชือเพลิง (1)

ความสามารถสูบจ่ายทีอุณหภูมต
ิ ําทียอดเยียม

การสตาร์ทเครืองยนต์ง่ายขึนและลดการสึกหรอ

ความต ้านทานต่อการกัดกร่อนทีดี

ช่วยยืดอายุการใช ้งานของพืนผิวทีสําคัญทีมีโอกาสสึกหรอ

ความสามารถในการยืดอายุการเปลียนถ่ายนํ ามัน

ช่วยควบคุมประสิทธิภาพเชิงดําเนินงานและต ้นทุนโดยรวม

ความเข ้ากันได ้กับชินส่วนอุปกรณ์

อายุการใช ้งานของปะเก็นและซีลทียาวนาน ยืดอายุการบํารุงรักษา

(1) สัมพันธ์กับนํ ามันเครืองปกติ เกรด 15W-40 การปรับปรุงด ้านการประหยัดเชือเพลิงจริงขึนอยู่กับประเภทยานยนต์/อุปกรณ์ อุณหภูมภ
ิ ายนอก เงือนไขการขับขี และ
ความหนืดนํ ามันเครืองยนต์ปัจจุบันของคุณ

การใชง้ าน
Mobil Delvac 1 5W-40 แนะนํ าสําหรับเครืองยนต์ดเี ซลประสิทฺธภ
ิ าพสูง รวมทังเครืองยนต์ปลดปล่อยไอเสียตํารุ่นใหม่ท มี
ี ระบบหมุนเวียนไอเสีย (EGR) การใช ้งานรวม
ถึงสิงต่อไปนี:
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• เครืองยนต์ยานยนต์นอกถนนหลวงทีทํางานในเงือนไขความเร็วสูง โหลดสูงและขับเคลือนแบบขับ ๆ หยุด ๆ
• เครืองยนต์ยานยนต์นอกถนนหลวงทีทํางานด ้วยความเร็วตํามาก โหลดหนัก
• อุปกรณ์ทําความเย็น

ข้อกําหนดและการร ับรอง
ผลิตภ ัณฑ์นได้
ี ร ับการร ับรองต่อไปนี
Detroit Fluids Specification 93K214
Mack EO-N
Mack EO-N Premium Plus 03
MB-Approval 228.5
RENAULT TRUCKS RLD-2
VOLVO VDS-2
VOLVO VDS-3

ผลิตภ ัณฑ์นได้
ี ร ับการแนะนําสําหร ับการใชง้ านทีต้องการ::
ACEA E3
ACEA E5
API CF
API CF-4
API CG-4
Caterpillar ECF-1-a
Cummins CES 20071
Cummins CES 20072
CUMMINS CES 20075
Detroit 7SE 270 (4-STROKE CYCLE)
Mack EO-M
Mack EO-N Premium Plus

ผลิตภ ัณฑ์นผ่
ี านหรือเกินกว่าข้อกําหนดของ::
API CH-4
API CI-4
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ผลิตภ ัณฑ์นผ่
ี านหรือเกินกว่าข้อกําหนดของ::
API CI-4 PLUS
API SJ
API SL
ACEA E4-16
ACEA E7-16
CUMMINS CES 20076
Cummins CES 20077
Cummins CES 20078
Ford WSS-M2C171-D
GLOBAL DHD-1
Isuzu DEO (ยานยนต์ทไม่
ี ได ้ติดตัง DPD)
RENAULT TRUCKS RXD

คุณสมบ ัติและคุณล ักษณะทีกําหนด
คุณสมบ ัติ
เกรด

SAE 5W-40

ความหนืดไคนีมาติก @ 100 C, mm2/s, ASTM D445

14.8

ความหนืดไคนีมาติก @ 40 C, mm2/s, ASTM D445

102

ค่าความเป็ นด่างรวม, mgKOH/g, ASTM D4739

12

เถ ้า, ซัลเฟต, % โดยมวล, ASTM D874

1.4

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

226

ดัชนีความหนืด, ASTM D2270

151

จุดไหลเท, °C, ASTM D97

-45

ความถ่วงจําเพาะ, 15.6 C/15.6 C, ASTM D4052

0.854

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

(MSDS)

ที

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

เครืองหมายการค ้าทุกแบบทีปรากฎในเอกสารนีเป็ นเครืองหมายการค ้าหรือเครืองหมายการค ้าทีจดทะเบียนแล ้วของบริษัท Exxon Mobil Corporation หรือของ
บริษัทสาขาบริษัทใดบริษัทหนึงถ ้าไม่ได ้ระบุไว ้
08-2565
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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
สง่ ผลกระทบ
ต่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ในระหว่างการผลิตและในตําแหน่งสถานทีต่างๆ 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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