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Mobilgrease XHP 220 Series
Mobil Grease , Thailand
รายละเอียดผลิตภ ัณฑ์
Mobilgrease XHP™ 220 เป็ นจาระบีลเิ ธียมคอมเพล็กซ์ท สํ
ี าหรับการเพิมบริการใช ้งานและทํางานหนักหน่วงทีหลากหลาย กลุ่มจาระบีนีได ้รับการออกแบบมาเพือให ้
เป็ นผลิตภัณฑ์ทให
ี ้สมรรถนะสูงโดยใช ้เทคโนโลยีการผลิตลิเธียมคอมเพล็กซ์สมรรถนะสูงล่าสุดทีเป็ นกรรมสิทธิ กลุ่มจาระบีนีได ้รับการผสมสูตรเพือให ้ประสิทธิภาพ
การทํางานทีอุณหภูมส
ิ ูงพร ้อมกับการยึดเกาะทียอดเยียม ความเสถียรเชิงโครงสร ้าง และความต ้านทานการการปนเปื อนนํ า นอกจากนียังให ้ความเสถียรทางเคมีระดับ
สูงและปกป้ องต่อการเกิดสนิมและการกัดกร่อนทียอมเยียม จาระบีสูตรนีให ้คุณลักษณะจุดหยดตัวทีสูงและอุณหภูมก
ิ ารทํางานทีแนะนํ าสูงสุดที 140º C (284°F).กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์จาระบีนีมีความแข็งNLGI เบอร์ 00,0,1,2 และ 3 กับความหนืดนํ ามัน ISO VG 220
กลุ่มผลิตภัณฑ์จาระบี Mobilgrease XHP 220 ได ้รับการออกแบบมาสําหรับการใช ้งานทีหลากหลายรวมถึงภาคอุตสาหกรรม ยานยนต์ การก่อสร ้าง และการเดินเรือ
ด ้วยรูปลักษณะให ้สมรรถนะจาระบีนีทําให ้เป็ นทางเลือกเหมาะสมมากสําหรับสภาวะการทํางานต่าง ๆ ได ้แก่สภาวะอุณหภูมส
ิ ูง มีการปนเปื อนกับนํ า การรับภาระโหลด
รุนแรงและการทํางานทีต ้องยืดเวลาการอัดจาระบีทดแทนใหม่ Mobilgrease XHP 222 Special เป็ นจาระบีทนแรงกดกระแทกสูงทีมีสารโมลิบดีนัมไดซัลไฟด์ 0.75% ที
ให ้การปกป้ องต่อการสึกหรอภายใต ้สภาวะการทํางานแบบหมุนรอบแกนและการเลือนสไลด์ของโหลดอย่างหนักหน่วงทีอาจทําให ้เกิดการสูญเสียชันฟิ ลม
์ นํ ามัน

ล ักษณะสําค ัญและคุณประโยชน์
ั าในกลุ่มแบรนด์ Mobilgrease ซึงมีชอเสี
ื ยงเป็ นทียอมรับในด ้านนวัตกรรมและสมรรถนะทียอดเยียม จาระบี Mobilgrease
Mobilgrease XHP 220 เป็ นผลิตภัณฑ์ชนนํ
XHP 220 ได ้รับการออกแบบมาภายใต ้เทคโนโลยีการผสมสูตรของเราและพร ้อมให ้บริการสนับสนุนจากเจ ้าหน ้าทีฝ่ ายบริการทางเทคนิคทัวโลกของเรา
ปั จจัยสําคัญในคุณสมบัตก
ิ ารยึดเกาะและการยึดระหว่างผิวทียอดเยียมและจุดหยดตัวสูงของจาระบี Mobilgrease XHP 220 คือเทคโนโลยีการผลิตทีเป็ นกรรมสิทธิที
ศูนย์วจิ ัยของเราและถูกนํ าไปใช ้งานในโรงงานการผลิตอันทันสมัยของเรา ผลิตภัณฑ์สูตรนีใช ้สารเพิมคุณภาพอย่างพิเศษเฉพาะเพือให ้ความคงตัวต่อออกซิเดชันที
ยอดเยียม ควบคุมการเกิดสนิมและการกัดกร่อน ต ้านทานต่อการปนเปื อนของนํ ารวมไปถึงการต ้านทานต่อการสึกหรอและการปกป้ องแรงกดกระแทก EP ผลิตภัณฑ์
Mobilgrease XHP 220 Series นํ าเสนอลักษณะสําคัญและคุณประโยชน์ท อาจมี
ี
ดงั ต่อไปนี:

ล ักษณะสําค ัญ

ข้อดีและคุณประโยชน์ทอาจมี
ี

ความต ้านทานต่อการชะล ้างด ้วยนํ าและการพ่น
ล ้างออกทียอดเยียม

ช่วยให ้มันใจในการหล่อลืนทีเหมาะสมและปกป้ องแม ้ในสภาวะทีสัมผัสกับนํ าทีรุนแรงทีสุด

โครงสร ้างการยึดเกาะและการเกาะติดระหว่างผิวใน
ระดับสูง

ึ
การยึดแน่นของจาระบีทยอดเยี
ี
ยมช่วยลดการรัวไหลและขยายระยะเวลาการอัดจาระบีทดแทนใหม่ซงจะ
ช่วยลดความจําเป็ นในการบํารุงรักษา

ต ้านทานต่อการเกิดสนิมและการกัดกร่อนทีดีเยียม

ปกป้ องชินส่วนทีหล่อลืนแม ้ในสภาพแวดล ้อมทีสัมผัสกับนํ าอย่างเหมาะสม

ความต ้านทานต่อการเสือมสภาพจากออกซิเดชันและ
ทางโครงสร ้างทีอุณหภูมส
ิ ูงทีดีเยียม

ช่วยเพิมอายุการใช ้งานจาระบีและเพิมขีดความสามารถการปกป้ องแบริงในการใช ้งานทีอุณหภูมส
ิ ูงช่วยลด
ค่าใช ้จ่ายด ้านต ้นทุนการบํารุงรักษาและเปลียนชินส่วน

การต ้านทานต่อการสึกหรอและสมรรถนะด ้าน ทนการ ให ้การปกป้ องอุปกรณ์ทหล่
ี อลืนอย่างไว ้วางใจได ้ แม ้ในสภาวะการเลือนสไลด์ไปมาระดับสูงทีให ้ความเป็ น
กดกระแทกEP ทีดีเยียม
ไปได ้สําหรับการเพิมอายุการใช ้งานของอุปกรณ์และลดเวลาทีหยุดอุปกรณ์โดยไม่คาดหมาย
การใช ้งานเอนกประสงค์ทหลากหลาย
ี

ให ้ความเป็ นไปได ้สําหรับหล่อลืนหลายเครืองจักรมีเหตุมีผลและลดต ้นทุนการเก็บปริมาณจาระบีคงคลัง

การใชง้ านใช ้
ี ้ าทําให ้ตรวจสอบความ
Mobilgrease XHP 220 ได ้รับการใช ้งานในอุปกรณ์ท หลากหลายรวมถึ
ี
งภาคอุตสาหกรรม ยานยนต์ การก่อสร ้าง และการเดินเรือ เนือจาระบีสฟ
ถูกต ้องของการใช ้งานได ้ง่าย
Mobilgrease XHP 005 และ 220 เป็ นจาระบีท อ่
ี อนตัวสําหรับอุณหภูมส
ิ ูงทีมีความนุม
่ กว่า ได ้รับการแนะนํ าจาก ExxonMobil สําหรับระบบการใช ้งานจาระบี
แบบcentralized การหล่อลืนเฟื องเกียร์ และในสภาวะทีสามารถสูบจ่ายทีอุณหภูมต
ิ ํามากเป็ นปั จจัยสําคัญ
์ ละอุปกรณ์ฟาร์ม ให ้ประสิทธิภาพที
Mobilgrease XHP 221 ได ้รับการแนะนํ าจาก ExxonMobil สําหรับการใช ้งานในภาคอุตสาหกรรมและการเดินเรือ ชินส่วนแชสซีสแ
อุณหภูมต
ิ ําทียอดเยียม
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์ ละอุปกรณ์สําหรับไร่นา สูตรผสมที
Mobilgrease XHP 222 ได ้รับการแนะนํ าจาก ExxonMobil สําหรับการใช ้งานในภาคอุตสาหกรรมและการเดินเรือ ชินส่วนแชสซีสแ
ข ้นเหนียวสามารถใช ้งานได ้นานกว่า
Mobilgrease XHP 223 ได ้รับการแนะนํ าจาก ExxonMobil สําหรับการใช ้งานทีจําเป็ นต ้องมีคุณสมบัตก
ิ ารทํางานทีอุณหภูมส
ิ ูงและต ้านทานการรัวไหลได ้ จาระบีสูตรนี
ได ้รับการแนะนํ าเป็ นพิเศษเฉพาะสําหรับการใช ้งานในตลับลูกปื นล ้อรถบรรทุกภายใต ้ความสันสะเทือนหรือการทํางานความเร็วสูงทีต ้องใช ้จาระบีท มี
ี ความคงตัวสูงกว่า
เมือให ้ลักษณะchanneling
Mobilgrease XHP 222 Special มีส่วนผสม 0.75% ของโมลิบดีนัมไดซัลไฟด์ มีสเี ทาและได ้รับการแนะนํ าโดย ExxonMobil สําหรับการใช ้งานปานกลางใน
อุตสาหกรรม ชินส่วนแชสซีส ์ และอุปกรณ์ในฟาร์ม นอกจากนียังพบในการใช ้งานสําหรับสลักพ่วงรถบรรทุก ข ้อต่อตัวยู จานเทรลเลอร์ และสลักหมุดยึดบุ ้งกี

ข้อกําหนดและการร ับรอง
Mobilgrease XHP 220 Series ได้ตามหรือเกินกว่าข้อกําหนดของ:

005

220

DIN 51825: (2004-06)

005
Fives Cincinnati

220

221

222

P-79

P-79

P-64

221

222

KP1N-20

KP1N-20

223

223

222 Special

222 Special

คุณสมบ ัติทวไป
ั
Mobilgrease XHP

005

220

221

222

223

222 Special

เบอร์ NLGI

00

0

1

2

3

2

ประเภทของสารอุ ้มนํ ามัน

ลิเธียม
คอมเพล็กซ์

ลิเธียม
คอมเพล็กซ์

ลิเธียม
คอมเพล็กซ์

ลิเธียม
คอมเพล็กซ์

ลิเธียม
คอมเพล็กซ์

ลิเธียม
คอมเพล็กซ์

สี, มองเห็นด ้วยตาเปล่า

สีฟ้าเข ้ม

สีฟ้าเข ้ม

สีฟ้าเข ้ม

สีฟ้าเข ้ม

สีฟ้าเข ้ม

สีเทาดํา

โมลิบดีนัมไดซัลไฟด์, % โดยนํ าหนัก

--

--

--

--

--

0.75%

415

370

325

280

235

280

--

270

280

280

280

280

cSt @ 40ºC

220

220

220

220

220

220

4-Ball Wear Test, ASTM D 2266, Scar, mm

0.50

0.50

0.5

0.5

0.5

0.5

4-Ball Weld Test, ASTM D 2596, Kg

315

315

315

315

315

400

Timken OK load,ASTM D 2509, lb

40

40

40

40

40

40

Bomb Oxidation, ASTM D 942, Pressure drop at
35 (5)
100 hrs, kPa (psig)

35 (5)

35 (5)

35 (5)

35 (5)

35 (5)

การปกป้ องต่อการกัดกร่อน, ASTM D 1743

Pass

Pass

Pass

Pass

ผ่าน

ระยะจมลึกในเนือจารบี, ขณะทํางาน
เซลเซียส, ASTM D 217

25

จุดหยดตัว, ºC, ASTM D 2265

องศา

ความหนืดของนํ ามัน, ASTM D 445

ผ่าน
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005

220

221

222

223

222 Special

การป้ องกันการเกิดสนิม, IP 220-mod.,การชะล ้างด ้วย
0,0
นํ ากลัน

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

การกัดกร่อนของแผ่นทองแดง, ASTM D 4048

1B

1B

1B

1B

1B

-15

-15

0

0

0

1B

Penetration Consistency Change, Roll Stability, Roll
-Stability, ASTM D 1831, mm/10

ข้อมูลด้านความปลอดภ ัยและสุขภาพอนาม ัย
จากข ้อมูลทีมีอยูผ
่ ลิตภัณฑ์ชนิดนีไม่คาดว่าจะเกิดผลร ้ายต่อสุขภาพหากใช ้ถูกต ้องตามวัตถุประสงค์และปฏิบัตต
ิ ามคําแนะนํ าในเอกสารข ้อมูลความปลอดภัยการใช ้
สารเคมี (MSDS) สามารถขอ MSDS ได ้จากสํานักงานขายหรือผ่านทางอินเตอร์เน็ ต ผลิตภัณฑ์ชนิดนีไม่ควรนํ าไปใช ้เพือจุดประสงค์อนนอกเหนื
ื
อไปจากทีกําหนด
ไว ้ในวัตถุประสงค์ ควรกําจัดผลิตภัณฑ์ทใช
ี ้แล ้วอย่างระมัดระวังเพือรักษาสภาพแวดล ้อม
เครืองหมายการค ้าทังหมดทีปรากฏในทีนีเป็ นเครืองหมายการค ้าจดทะเบียนของ Exxon Mobil Corporation หรือบริษัทสาขาใดสาขาหนึง
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
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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