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Mobilube GX Series
Mobil Commercial Vehicle Lube , Thailand
นํ ามันเกียร์ยานยนต์สําหรับงานหนัก

รายละเอียดผลิตภ ัณฑ์
Mobilube GX 80W-90, 140 เป็ นนํ ามันเกียร์สาํ หรับงานหนักทีให ้สมรรถนะสูงผสมสูตรมาด ้วยนํ ามันพืนฐานคุณภาพสูงและระบบสารเพิมคุณภาพขันสูง นํ ามันหล่อลืน
ึ ้องการการปกป้ องต่อการสึกหรือและการเกิดรอยขูด
ประเภทนีได ้รับการรังสรรค์ทางวิศวกรรมสําหรับเกียร์ เพลาขับและชุดเฟื องท ้ายทีรับงานหนักสําหรับยานยนต์ซงต
ได ้รับการแนะนํ าจาก ExxonMobil สําหรับการใช ้ในงานทีต ้องการมาตรฐานการบริการระดับ API GL-4

ล ักษณะสําค ัญและคุณประโยชน์
สําหรับอุปกรณ์งานหนักในยุคปั จจุบันต ้องการนํ ามันหล่อลืนระบบขับเคลือนทีมีประสิทธิภาพสูงขึน ความสามารถในด ้านความเร็วสูง แรงบิดสูงและโหลดทีสูงกว่าต ้อง
การสูตรการผลิตทีได ้รับการปรับปรุงเพือให ้ได ้อายุการใช ้งานของอุปกรณ์ทยาวนานขึ
ี
นและต ้นทุนการดําเนินงานทีได ้ประสิทธิภาพมากทีสุด ระยะเวลาของการบริการ
ทียาวนานขึนทําให ้มีความต ้องการเพิมเติมสําหรับนํ ามันเกียร์ทต
ี ้องใช ้นํ ามันพืนฐานและระบบสารเพิมคุณภาพทีให ้ประสิทธิผลสูงสุด Mobilube GX 80W-90, 140 ได ้
รับการผสมสูตรมาเพือให ้ได ้ตามความท ้าทายทีมีอยู่ ประโยชน์ท สํ
ี าคัญประกอบด ้วย:

ล ักษณะสําค ัญ

ให ้ความเสถียรทางอุณหภูมท
ิ ดี
ี และการต ้านทานต่อออกซิเดชันทีอุณหภูมส
ิ ูง

ั
ข้อดีและประโยชน์ทได้
ี อาจร ับทางด้านศกยภาพ
ยืดอายุการใช ้งานของเกียร์และแบริงเนืองจากลดการเกาะติดของคราบสะสม
อายุการใช ้งานของซีลยาวนานขึน

ให ้การปกป้ องการเกิดสนิมและการกัดกร่อนทีดีเยียม

อายุการใช ้งานของชินส่วนยาวนานขึน

การหล่อลืนในอุณหภูมต
ิ ําทีดีเยียม

ลดการสึกหรอในตอนเริมสตาร์ทเครืองและเมือสินสุดการสตาร์ทเครือง

ี และปะเก็นทัวไป
เข ้ากันได ้กับวัสดุซล

การรัวไหลทีน ้อยทีสุดและลดการปนเปื อน

การใชง้ าน
ได ้รับการแนะนํ าจาก ExxonMobil สําหรับการใช ้ใน:
• ชุดเกียร์แมนวล เพลาขับและเฟื องท ้ายทีรับภาระหนักซึงต ้องการสมรรถนะการทํางานระดับ API GL-4
• รถยนต์โดยสาร รถบรรทุกงานเบาและงานหนักทีใช ้งานบนถนนหลวงและยายยนต์เชิงพาณิชย์
• อุตสาหกรรมนอกเขตทางหลวงได ้แก่ การก่อสร ้าง การทําเหมืองแร่ การย่อยหิน และการเกษตร
• การใช ้งานในอุตสาหกรรมและยานยนต์อนๆ
ื ทีรับภาระหนักทีประกอบด ้วยเกียร์ไฮปอยด์ท ทํ
ี างานภายใต ้สภาวะการทํางานปานกลางถึงรุนแรง

ข้อกําหนดและการร ับรอง
นําม ันหล่อลืน Mobilube GX ซีรส
ี ์ ได้ร ับการแนะนําจาก ExxonMobil สําหร ับการใชใ้ นการใชง้ านทีต้องการ:
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X

ผลิตภ ัณฑ์นได้
ี ร ับการแนะนําสําหร ับการใชง้ านทีต้องการ:
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คุณสมบ ัติและคุณล ักษณะทีกําหนด
คุณสมบ ัติ

140

80W-90

เกรด

SAE 140

SAE 80W-90

ความหนาแน่น @ 15.6 C, g/ml, ASTM D4052

0.91

0.89

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

260

240

ความหนืดไคนีมาติก @ 100 C, mm2/s, ASTM D445

30.0

14.5

ความหนืดไคนีมาติก @ 40 C, mm2/s, ASTM D445

447

135

จุดไหลเท, °C, ASTM D97

-6

-33

ดัชนีความหนืด, ASTM D2270

95

104

ข้อมูลด้านความปลอดภ ัยและสุขภาพอนาม ัย
ดูคําแนะนํ าด ้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยจากเอกสารข ้อมูลความปลอดภัยการใช ้สารเคมี (MSDS) ที http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx
เครืองหมายการค ้าทุกแบบทีปรากฏในเอกสารนีเป็ นเครืองหมายการค ้าหรือเครืองหมายการค ้าทีจดทะเบียนแล ้วของบริษัท Exxon Mobil Corporation หรือของบริษัท
สาขาบริษัทใดบริษัทหนึงถ ้าไม่ได ้ระบุไว ้
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

Energy lives here™
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