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Mobil Delvac 1™ ESP 5W-30
Mobil Commercial Vehicle Lube , Thailand
นํ ามันเครืองยนต์ดเี ซลเถ ้าตําสูตรสังเคราะห์สมรรถนะสูง

รายละเอียดผลิตภ ัณฑ์
Mobil Delvac 1™ ESP 5W-30 เป็ นนํ ามันเครืองยนต์ดเี ซลสูตรสังเคราะห์สําหรับงานหนักเพือการใช ้งานทียาวนานและเชือถือได ้ ผลิตภัณฑ์นีได ้รับการพัฒนามาจาก
องค์ความรู ้ด ้านการวิจัยและพัฒนามากกว่า 90 ปี ของ ExxonMobil เป้ าหมายคือการสร ้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ท มอบคุ
ี
ณสมบัตส
ิ ําคัญทีจําเป็ นทังหมดสําหรับการใช ้งานใน
รถบรรทุกสมัยใหม่บนถนนหลวง รวมถึงเครืองยนต์ท ต่
ี อกับระบบควบคุมการปล่อยไอเสีย¹ ผลิตภัณฑ์สมรรถนะสูงระดับชันนํ านีให ้ความเสถียรต่อการเกิดออกซิเดชันที
ยอดเยียม³ ซึงส่งผลให ้เครืองยนต์มีความสะอาด เพิมประสิทธิภาพและให ้การทํางานของเครืองยนต์ทราบรื
ี
น ความทนทานของ Mobil Delvac 1™ ESP 5W-30 ผ่าน
เกณฑ์หรือมีคุณสมบัตเิ กินกว่ารอบการเปลียนถ่ายสูงสุดทีกําหนดโดยผู ้ผลิตชันนํ ารายใหญ่ของโลก โดยสามารถให ้การปกป้ องอย่างเต็มทีระหว่างรอบการเปลียนถ่าย
ทียาวนานกว่าปกติ สูงสุดถึง 100,000 ไมล์หรือ 160,000 กม.¹ พิสูจน์จากผลการทดสอบจริงในสหรัฐฯ กับรถยนต์สัญชาติอเมริกา ทีใช ้นํ ามันดีเซลกํามะถันตํา ในการ
ขับขีบนทางหลวง นอกจากนีผลิตภัณฑ์นียังถูกพัฒนาและทดสอบเพือให ้การปกป้ องเครืองยนต์ทมี
ี การใช ้นํ ามันไบโอดีเซล เพือสามารถรองรับคุณภาพเชือเพลิงที
หลากหลายและในอนาคต สําหรับเชือเพลิงทีเกียวข ้องกับความยังยืนด ้านสิงแวดล ้อม สูตรผสมนํ ามันหล่อลืนขันสูงช่วยให ้ประหยัดเชือเพลิงในการใช ้งานกับเครือง
ยนต์สมัยใหม่² Mobil Delvac 1 ESP 5W-30 ให ้สมรรถนะการปกป้ องต่อการสึกหรออย่างยอดเยียม ซึงเป็ นผลมาจากการพัฒนาอย่างครอบคลุมและร่วมมือกันอย่าง
ใกล ้ชิดระหว่าง ExxonMobil และผู ้ผลิตเครืองยนต์รายสําคัญ ซึงส่งผลให ้ผลิตภัณฑ์นีผ่านหรือเกินกว่าข ้อกําหนดของข ้อกําหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมล่าสุดของ
API และ ACEA สําหรับนํ ามันเครืองยนต์ดเี ซล รวมไปถึงข ้อกําหนดของผู ้ผลิตเครืองยนต์รายสําคัญจํานวนมากจากอเมริกาและยุโรป

ล ักษณะสําค ัญและคุณประโยชน์
Mobil Delvac 1™ ESP 5W-30 เป็ นนํ ามันหล่อลืนทียอดเยียมสําหรับเทคโนโลยีเครืองยนต์สมัยใหม่ล่าสุดทีติดตังอุปกรณ์บําบัดไอเสีย ExxonMobil เป็ นผู ้พัฒนาขึน
มาเพือรักษาสมรรถนะด ้านความเสถียรต่อการเกิดออกซิเดชันทียอดเยียม ยืดระยะการเปลียนถ่ายนํ ามันและช่วยลดค่าใช ้จ่ายในการบํารุงรักษา นอกจากนี Mobil
Delvac 1™ ESP 5W-30 ยังรักษาความสะอาดของชินส่วนเครืองยนต์ท สํ
ี าคัญและมีความร ้อน รวมถึงการใช ้นํ ามันเชือเพลิงไบโอดีเซลอีกด ้วย ทังนีเพือให ้อายุการใช ้
งานเครืองยนต์ท ยาวนานและมี
ี
ประสิทธิภาพ คุณสมบัตน
ิ ีรวมกับระบบสารเพิมคุณภาพขันสูง ช่วยให ้มันใจในสมรรถนะด ้านการปกป้ องต่อการสึกหรอของเครืองยนต์
อย่างยอดเยียมและสนับสนุนอายุการใช ้งานเครืองยนต์ทยาวนาน
ี
สูตรผสมทีให ้เถ ้าตําช่วยปกป้ องชินส่วนอุปกรณ์บําบัดไอเสียเพือให ้ได ้ตามข ้อกําหนดการปล่อยไอ
เสีย

ล ักษณะสําค ัญ

ั
ข้อดีและประโยชน์ทได้
ี อาจร ับทางด้านศกยภาพ

ยืดระยะเวลาการเปลียนถ่ายสูงสุดถึง 100,000 ไมล์หรือ 160,000 กม.¹

จํานวนครังการเปลียนถ่ายนํ ามันน ้อยลงและของเสียจากนํ ามันน ้อยลง

เพิมความเป็ นไปได ้ของการประหยัดเชือเพลิงสูงสุดถึง 2.6%²

ลดอัตราสินเปลืองเชือเพลิง ช่วยลดค่าใช ้จ่ายในการดําเนินงาน

ความเสถียรทางความร ้อนและออกซิเดชันทียอดเยียม
ความคงตัวต่อการเกิดออกซิเดชันเป็ น 2 เท่าเมือเทียบกับมาตรฐาน API CK-4³

การปกป้ องต่อการสะสมตัวของคราบและการทํางานทีราบรืนของเครืองยนต์

ป้ องกันการสึกหรอได ้ดีมากขึน 40% เมือเทียบกับมาตรฐาน API CK-4⁴

ลดการสึกหรอของเครืองยนต์เพือส่งเสริมอายุการใช ้งานเครืองยนต์ทยาวนานขึ
ี
น

เข ้ากันได ้กับนํ ามันไบโอดีเซล

ปกป้ อง รักษาความสะอาดของเครืองยนต์ต่อนํ ามันไบโอดีเซล

การปกป้ องต่อระบบปล่อยไอเสีย

ความคงทนและสมรรถนะของระบบปล่อยไอเสีย

การใชง้ าน
ได ้รับการแนะนํ าจาก ExxonMobil สําหรับการใช ้ใน:

• เครืองยนต์ส่วนใหญ่จนถึงเครืองยนต์ดเี ซลเทคโนโลยีขนสู
ั งล่าสุดพร ้อมกับเทอร์โบชาร์จเจอร์ ระบบไดเร็กอินเจ็คชันทีมีการออกแบบให ้ปล่อยไอเสียตํา และรองรับ
เทคโนโลยีการบําบัดไอเสียทุกประเภท

• เครืองยนต์ดเี ซลสําหรับงานหนักทีใช ้เชือเพลิงดีเซลกํามะถันตําและเชือเพลิงไบโอดีเซลอีกหลายสูตร
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• อุปกรณ์ระบบเครืองยนต์ดเี ซลระบบดูดอากาศธรรมชาติและเทอร์โบชาร์จ

• รถประจําทางและรถบรรทุกระยะสันและระยะไกลบนทางหลวง

• อุปกรณ์สําหรับงานนอกทางหลวง

¹ ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปตามคุณภาพของเชือเพลิง สภาพของรถยนต์ เครืองยนต์ การขับขีและสภาพแวดล ้อม กรุณาปรึกษากับผู ้ผลิตรถยนต์ หรือ ExxonMobil
ก่อนยืดระยะเวลาการเปลียนถ่าย (ODI)

² อิงตามผลการประเมินการประหยัดเชือเพลิงบนเส ้นทางทดสอบที Millbrook Proving Ground, Ltd. ในสหราชอาณาจักรเทียบกับนํ ามันเครืองสูตรแร่ 15W-40
สําหรับการขับขีในเมือง อัตราการประหยัดเชือเพลิงจริงจะขึนอยู่กับประเภทของรถ เครืองยนต์ อุณหภูมภ
ิ ายนอก สภาพการขับขีและความหนืดของนํ ามันเครืองทีใช ้
อยู่ในปั จจุบัน

³ อิงตามข ้อมูลทดสอบทางอุตสาหกรรม PC-11 และค่าความหนืดทีเพิมขึนทีวัดได ้ในการทดสอบกับเครืองยนต์ Volvo T-13

⁴ อิงตามการทดสอบเครืองยนต์ Cummins ISM และ Mack T-12

ข้อกําหนดและการร ับรอง
ผลิตภ ัณฑ์นได้
ี ร ับการร ับรองจากผูผ
้ ลิตต่อไปนี:
Detroit Fluids Specification 93K222
MACK EOS-4.5
MAN M 3677
MAN M 3775
MB-Approval 228.51
MB-Approval 228.52
MTU Oil Category 3.1
RENAULT VI RLD-3
VOLVO VDS-4.5

ผลิตภ ัณฑ์นผ่
ี านหรือเกินกว่าข้อกําหนดของ:
API CI-4 PLUS
API CJ-4
API CK-4
API SM
API SN
JASO DH-2

20.09.2021

Mobil Delvac 1™ ESP 5W-30

Page 3 of 4

ผลิตภ ัณฑ์นผ่
ี านหรือเกินกว่าข้อกําหนดของ:
ACEA E6
ACEA E7
ACEA E9
Caterpillar ECF-3
DAF Extended Drain

คุณสมบ ัติและคุณล ักษณะทีกําหนด
คุณสมบ ัติ
เกรด

SAE 5W-30

ความหนืดไคนีมาติก @ 40 C, mm2/s, ASTM D445

73.2

ความหนืดไคนีมาติก @ 100 C, mm2/s, ASTM D445

11.9

ค่าความเป็ นด่าง, mgKOH/g, ASTM D2896

11

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

241

ดัชนีความหนืด, ASTM D2270

160

เถ ้า, ซัลเฟต, % โดยมวล, ASTM D874

0.95

ความหนาแน่น @ 15 C, g/ml, ASTM D1298

0.851

จุดไหลเท, °C, ASTM D97

-42

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 ้
01-2564
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

20.09.2021

Mobil Delvac 1™ ESP 5W-30

Page 4 of 4
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