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Mobil Delvac 1™ 5W-40
Mobil Commercial Vehicle Lube , Thailand
นํ ามันเครืองยนต์ดเี ซลสูตรสังเคราะห์ประสิทธิภาพสูงพิเศษ

รายละเอียดผลิตภ ัณฑ์
Mobil Delvac 1 5W-40 เป็ นนํ ามันเครืองยนต์ดเี ซลสูตรสังเคราะห์ประสิทธิภาพสูงพิเศษทีให ้การหล่อลืนทีดีเยียมและมีระยะเวลาการเปลียนถ่ายทียาวนาน ช่วยยืด
อายุการใช ้งานของเครืองยนต์ดเี ซลในสภาพการใช ้งานทีหนักหน่วง
เทคโนโลยีขนสู
ั งเบืองหลังผลิตภัณฑ์นีช่วยให ้ได ้สมรรถนะทียอดเยียมสําหรับเครืองยนต์
เทอร์โบชาร์จและเครืองยนต์ดูดอากาศธรรมชาติรุ่นเก่า Mobil Delvac 1 5W-40 ได ้รับการแนะนํ าสําหรับการใช ้งานหนักทีหลากหลายและสําหรับสภาพแวดล ้อมทีมี
การทํางานของรถบรรทุก งานเหมืองแร่ การก่อสร ้าง การเกษตรและงานทางทะเล

ล ักษณะสําค ัญและคุณประโยชน์
เครืองยนต์ดเี ซลกําลังสูงรุ่นใหม่ ๆ จะเกิดความร ้อนสูงกว่าเครืองยนต์รุ่นเก่า ๆ ซึงทําให ้ต ้องการนํ ามันเครืองทีมีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิม การออกแบบเครืองยนต์ทเข
ี ้ม
งวดมากขึนในปั จจุบันจะลดการสินเปลืองนํ ามันหล่อลืน ส่งผลให ้มีความจําเป็ นต ้องเติมนํ ามันใหม่เพือชดเชยสารเพิมคุณภาพทีใช ้หมดไปน ้อยลง แหวนลูกสูบตัวบน
อยู่ทส่
ี วนด ้านบนของลูกสูบนํ าชันฟิ ลม
์ นํ ามันเข ้าไปใกล ้กับห ้องเผาไหม ้ทีมีอณ
ุ หภูมส
ิ ูงจะเพิมความเค ้นทางความร ้อนของนํ ามันหล่อลืน Mobil Delvac 1 5W-40 ช่วย
ปกป้ องเครืองยนต์ภายใต ้สภาพการทํางานทีหนักหน่วง นอกจากนียังสามารถใช ้ร่วมกับนํ ามันสูตรแร่ทัวไปได ้ ประโยชน์ท สํ
ี าคัญประกอบด ้วย:

ล ักษณะสําค ัญ

ั
ข้อดีและประโยชน์ทอาจได้
ี
ร ับทางด้านศกยภาพ

ความเสถียรทางความร ้อนและออกซิเดชันทียอดเยียม

ควบคุมการเกิดคราบเลนทีช่วงอุณหภูมต
ิ ําและการเกิดคราบมันเงาทีช่วงอุณหภูมส
ิ ูง

ค่า TBN สูง

ั เฟอร์สงู
ช่วยยืดระยะเวลาการเปลียนถ่ายสําหรับเชือเพลิงทีมีซล

การผสมสูตรและกําหนดความหนืดทีก ้าวหน ้า

ช่วยรักษาความหนืดระหว่างการทํางานทีอุณหภูมส
ิ ูงในสภาพแวดล ้อมทีหนักหน่วง

คุณสมบัตใิ นการสูบจ่ายทีอุณหภูมต
ิ ําทีดีเยียม

การสตาร์ทเครืองยนต์ง่ายขึนและลดการสึกหรอ

ความต ้านทานต่อการกัดกร่อนทีดี

ช่วยยืดอายุการใช ้งานของพืนผิวสึกหรอทีสําคัญ

ความสามารถในการยืดอายุการเปลียนถ่ายนํ ามัน

ช่วยเพิมประสิทธิภาพในการทํางานและลดค่าใช ้จ่ายโดยรวม

ความเข ้ากันได ้กับชินส่วนอุปกรณ์

อายุการใช ้งานของปะเก็นและซีลทียาวนาน ยืดอายุการบํารุงรักษา

การระเหยตํา ควบคุมการสึกหรอและการขัดถูในกระบอกสูบได ้ดีเยียม

ควบคุมปริมาณการใข ้นํ ามันได ้ดี

การใชง้ าน
* Mobil Delvac 1 5W-40 ได ้รับการแนะนํ าสําหรับการใช ้งานในระบบดีเซลประสิทธิภาพสูงมาก รวมทังเครืองยนต์เทอร์โบชาร์จและเครืองยนต์ดูดอากาศธรรมชาติ
* สําหรับเครืองยนต์ทใช
ี ้งานบนถนนปกติทงในช่
ั
วงความเร็ว/โหลดสูง และการรับ/ส่งสินค ้าระยะสัน ๆ หรือการทํางานนอกผิวถนนปกติและเครืองยนต์ใช ้งานทางทะเล
ทีทํางานในช่วงความเร็วตํา/โหลดสูงทีหนักหน่วง
* อุปกรณ์ระบบดีเซลจากผู ้ผลิตสัญชาติยุโรป

ข้อกําหนดและการร ับรอง
ผลิตภ ัณฑ์นได้
ี ร ับการร ับรองจากผูผ
้ ลิตต่อไปนี:
Mack EO-N
MAN M 3277
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ผลิตภ ัณฑ์นได้
ี ร ับการร ับรองจากผูผ
้ ลิตต่อไปนี:
MAN M 3377
MB 228.5-V2021.1
MTU Oil Category 3
RENAULT TRUCKS RLD-2
VOLVO VDS-3

ผลิตภ ัณฑ์นผ่
ี านหรือเกินกว่าข้อกําหนดของ::
API CH-4
API CI-4
API CI-4 PLUS
JASO DH-1
ACEA E4
ACEA E7
Caterpillar ECF-2
Cummins CES 20076
Cummins CES 20077
Cummins CES 20078
Isuzu DEO (ยานยนต์ทไม่
ี ได ้ติดตัง DPD)

คุณสมบ ัติและคุณล ักษณะทีกําหนด
คุณสมบ ัติ
เกรด

SAE 5W-40

ความหนืดแบบ Cold-Cranking Simulator, Apparent Viscosity @ -30 C, mPa.s, ASTM D5293

6040

ความหนืดไคนีมาติก @ 40 °C, mm2/s, ASTM D445

92.7

จุดไหลเท, °C, ASTM D97

-48

ความหนืดไคนีมาติก @ 100 °C, mm2/s, ASTM D445

15.4

ความหนาแน่น @ 15 C, g/ml, ASTM D1298

0.85

จุดวาบไฟ, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

220

ค่าความเป็ นด่างรวม, mgKOH/g, ASTM D4739

14.5
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คุณสมบ ัติ
ดัชนีความหนืด, ASTM D2270

174

ข้อมูลด้านความปลอดภ ัยและสุขภาพอนาม ัย
ดูคําแนะนํ าด ้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยจากเอกสารข ้อมูลความปลอดภัยการใช ้สารเคมี (MSDS) ที http://www.msds.exxonmobil.com/psims
/psims.aspx
เครืองหมายการค ้าทุกแบบทีปรากฎในเอกสารนีเป็ นเครืองหมายการค ้าหรือเครืองหมายการค ้าทีจดทะเบียนแล ้วของบริษัท Exxon Mobil Corporation หรือของ
บริษัทสาขาบริษัทใดบริษัทหนึงถ ้าไม่ได ้ระบุไว ้
06-2565
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
ส่งผลกระทบ
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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