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Mobil Grease , Thailand

รายละเอียดผลิตภ ัณฑ์
Mobilgrease XHP™ 460 Series เป็ นจาระบีลเิ ธียมคอมเพล็กซ์สูตรเพิมเติมทีมีวต
ั ถุประสงค์สําหรับใช ้ในงานหนักและสภาวะการทํางานทีหลากหลาย จาระบีสูตรนีได ้
รับการออกแบบมาเพือให ้เป็ นผลิตภัณฑ์ทให
ี ้สมรรถนะสูงกว่าโดยใช ้เทคโนโลยีการผลิตลิเธียมคอมเพล็กซ์สมรรถนะสูงทีเป็ นกรรมสิทธิ
จาระบีสูตรนีได ้รับการผสม
สูตรเพือให ้ประสิทธิภาพการทํางานทีอุณหภูมส
ิ ูงพร ้อมกับการยึดเกาะทียอดเยียม ความเสถียรเชิงโครงสร ้าง และความต ้านทานต่อการปนเปื อนนํ า นอกจากนียังให ้
ความเสถียรทางเคมีระดับสูงและปกป้ องต่อการเกิดสนิมและการกัดกร่อนทียอดเยียม จาระบีเหล่านีมีค่า dropping point สูงและอุณหภูมก
ิ ารทํางานทีแนะนํ าสูงสุดที
140 ºC (284 °F) จาระบี Mobilgrease XHP 460 ได ้รับการผสมสูตรขึนมาจากนํ ามันพืนฐานความหนืดเกรด ISO VG 460 และมีให ้เลือกใช ้ในเกรด NLGI เกรด 1 และ
2 Mobilgrease XHP 462 Molyได ้รับการเสริมคุณภาพด ้วย 3% โมลิบดีนัมไดซัลไฟต์เพือเพิมคุณสมบัตก
ิ ารปกป้ องแรงกดสูงและการสึกหรอ ในการใช ้งานทีรับโหลด
หนักและมีการเลือนไปมาสูง
จาระบี Mobilgrease XHP 460 ได ้รับการออกแบบมาสําหรับการใช ้งานทีหลากหลายรวมถึงภาคอุตสาหกรรม ยานยนต์ การก่อสร ้าง และการเดินเรือ ด ้วยสมรรถนะของ
จาระบีสูตรนีทําให ้เป็ นทางเลือกอุดมคติสําหรับสภาวะการทํางานต่าง ๆ ได ้แก่สภาวะอุณหภูมส
ิ ูง มีการปนเปื อนกับนํ า การรับโหลดรุนแรงและการทํางานทีต ้องยืดเวลา
การอัดจาระบีหล่อลืน Mobilgrease XHP 462 Moly เป็ นจาระบีรับแรงกดสูงทีมส
ี ารโมลิบดีนัมไดซัลไฟด์ 3% ทีให ้การปกป้ องต่อการสึกหรอภายใต ้สภาวะการทํางาน
แบบหมุนรอบแกนและการเลือนไหลของโหลดอย่างหนักหน่วงทีอาจทําให ้เกิดการสูญเสียชันฟิ ลม
์ นํ ามัน

ล ักษณะสําค ัญและคุณประโยชน์
ปั จจัยสําคัญในคุณสมบัตก
ิ ารยึดเกาะและการยึดระหว่างผิวทียอดเยียมและความเสถียรทางกลของสารอุ ้มนํ ามัน (Thickener) ของจาระบี Mobilgrease XHP 460 คือ
เทคโนโลยีการผลิตทีเป็ นกรรมสิทธิทีศูนย์วจิ ัยของเราและถูกนํ าไปใช ้งานในโรงงานการผลิตอันทันสมัยของเรา ผลิตภัณฑ์สูตรนีใช ้สารเพิมคุณภาพอย่างพิเศษเฉพาะ
เพือให ้ความคงตัวต่อออกซิเดชันทียอดเยียม ควบคุมการเกิดสนิมและการกัดกร่อน ต ้านทานต่อการปนเปื อนของนํ ารวมไปถึงการต ้านทานต่อการสึกหรอและการรับ
แรงกดสูง (EP) ผลิตภัณฑ์ Mobilgrease XHP 460 Series นํ าเสนอลักษณะสําคัญและคุณประโยชน์ท อาจมี
ี
ดงั ต่อไปนี:
ั าในกลุ่มแบรนด์ผลิตภัณฑ์ Mobilgrease จาระบี Mobilgrease XHP 460 ได ้รับการออกแบบมาภายใต ้เทคโนโลยีการ
จาระบี Mobilgrease XHP 460 เป็ นจาระบีชนนํ
ผสมสูตรของเราและพร ้อมให ้บริการสนับสนุนจากเจ ้าหน ้าทีฝ่ ายบริการทางเทคนิคทัวโลกของเรา

ล ักษณะสําค ัญ

ั
ข้อดีและประโยชน์ทอาจได้
ี
ร ับทางด้านศกยภาพ

ความต ้านทานต่อการฉีดและการชะล ้างจากนํ าทียอด
เยียม

ช่วยให ้มันใจในการหล่อลืนทีเหมาะสมและปกป้ องแม ้ในสภาวะทีต ้องสัมผัสกับนํ าทีรุนแรงทีสุด

โครงสร ้างการยึดเกาะและการเกาะติดระหว่างผิวใน
ระดับสูง

ึ
การยึดแน่นของจาระบีทยอดเยี
ี
ยมช่วยลดการรัวไหลและขยายระยะเวลาการอัดจาระบีใหม่ซงจะช่
วยลด
ความจําเป็ นในการบํารุงรักษา

ต ้านทานต่อการเกิดสนิมและการกัดกร่อนทีดีเยียม

ปกป้ องชินส่วนทีหล่อลืนแม ้ในสภาพแวดล ้อมทีสัมผัสกับนํ าอย่างเหมาะสม

ความต ้านทานต่อการเสือมสภาพจากออกซิเดชันและ
ทางโครงสร ้างทีอุณหภูมส
ิ ูงทีดีเยียม

ช่วยเพิมอายุการใช ้งานจาระบีและเพิมขีดความสามารถการปกป้ องแบริงในการใช ้งานทีอุณหภูมส
ิ ูงและให ้
คุณประโยชน์ด ้านต ้นทุนการบํารุงรักษาและเปลียนชินส่วนน ้อยลง

การต ้านทานต่อการสึกหรอและสมรรถนะการรับแรง
กดสูง (EP) ทีดีเยียม

ให ้การปกป้ องอุปกรณ์ทหล่
ี อลืนอย่างไว ้วางใจได ้ แม ้ในสภาวะการเลือนไปมาระดับสูงทีให ้ความเป็ นไปได ้
สําหรับการเพิมอายุการใช ้งานของอุปกรณ์และลดเวลาทีต ้องหยุดอุปกรณ์โดยไม่คาดหมาย

การใช ้งานเอนกประสงค์ทหลากหลาย
ี

ให ้ความเป็ นไปได ้สําหรับการใช ้สารหล่อลืนทีสมเหตุสมผลและลดต ้นทุนในการเก็บสารหล่อลืนคงคลัง

การใชง้ าน
จาระบี Mobilgrease XHP 460 ได ้รับการใช ้งานในอุปกรณ์ท หลากหลายรวมถึ
ี
งภาคอุตสาหกรรม ยานยนต์ การก่อสร ้าง และการเดินเรือ สีนําเงินของจาระบี
Mobilgrease XHP 461 และ 462 ทําให ้ง่ายในการตรวจสอบความถูกต ้องของการใช ้งาน จาระบีสูตรนีมีความหนืดสูงของนํ ามันพืนฐานเกรด ISO VG 460 ได ้รับการ
แนะนํ าสําหรับการใช ้งานทีรับโหลดสูงทีความเร็วตําถึงปานกลาง รวมทังการใช ้งานของแบริงส่วนใหญ่ในอุตสาหกรรมกระดาษ การก่อสร ้าง และเหมืองแร่ รวมทังยาน
ยนต์นอกทางหลวง
การใช ้งานเฉพาะด ้าน:
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์ ละเครืองจักรการเกษตร ให ้
• Mobilgrease XHP 461 ได ้รับการแนะนํ าจาก ExxonMobil สําหรับการใช ้งานในภาคอุตสาหกรรมและการเดินเรือ ชินส่วนแชสซีสแ
สมรรถนะทีอุณหภูมต
ิ ําทียอดเยียม เหมาะสําหรับคัปปลิงเฟื องเกียร์แบบยืดหยุน
่ ทีใช ้ความเร็วตํา
• Mobilgrease XHP 462 Series ได ้รับการแนะนํ าสําหรับการใช ้งานในแบริง felt roll แบริง wet end และแบริง press section แบริง นอกจากนียังเป็ นจาระบีเอนก
์ ละเครืองจักรการเกษตร
ประสงค์ทดี
ี สําหรับการใช ้งานในโรงรีดทัวไปและการใช ้งานภาคอุตสาหกรรมและการเดินเรือ ชินส่วนแชสซีสแ
• Mobilgrease XHP 462 Moly ได ้รับการเสริมคุณภาพด ้วย 3% โมลิบดีนัมไดซัลไฟด์และได ้รับการแนะนํ าจาก ExxonMobil สําหรับการใช ้งาน เช่น หมุดยึดบุ ้งกี
fifth wheels ซึงส่วนผสมของโมลิบดีนัมไดซัลไฟด์จะให ้ระดับการปกป้ องพิเศษเมือเกิดแรงเสียดทานจากการเลือนไปมาและการเคลือนทีแบบสันไปมาทีสามารถทํา
ให ้เกิดการแตกตัวของชันฟิ ลม
์ นํ ามัน ทําให ้เกิดการสัมผัสระหว่างโลหะกับโลหะโดยตรง

ข้อกําหนดและการร ับรอง
ผลิตภ ัณฑ์นผ่
ี านหรือเกินกว่าข้อกําหนดของ:

461

DIN 51825:2004-06 - KP 1 N -20 L

X

462

DIN 51825:2004-06 - KP 2 N -20 L

X

คุณสมบ ัติและคุณล ักษณะทีกําหนด
คุณสมบ ัติ

461

462

462 MOLY

เกรด

NLGI 1

NLGI 2

NLGI 2

ประเภทของสบู่

ลิเธียมคอมเพล็กซ์

ลิเธียมคอมเพล็กซ์

ลิเธียมคอมเพล็กซ์

ความหนืดนํ ามันพืนฐานของจาระบี @ 40 C, mm2/s, AMS 1697

460

460

460

Bomb Oxidation, Pressure Drop, 100 h, kPa, ASTM D942

13.8

13.8

สี, มองเห็นด ้วยตาเปล่า

สีนําเงินเข ้ม

สีนําเงินเข ้ม

สีเทา

การกัดกร่อนแผ่นทองแดง, การจัดอันดับ, ASTM D4048

1A

1A

1A

คุณสมบัตป
ิ ้ องกันการกัดกร่อน, การจัดอันดับ, ASTM D1743

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

Dropping Point, °C, ASTM D2265

280

280

280

Four-Ball Extreme Pressure Test, Weld Load, kgf, ASTM D2596

315

315

315

Four-Ball Wear Test, Scar Diameter, mm, ASTM D2266

0.5

0.5

0.5

ปริมาณโมลิบดีนัมไดซัลไฟด์, % โดยนํ าหนัก, คํานวณ

3

Penetration, 60X, 0.1 mm, ASTM D217

325

280

280

Roll Stability, Penetration Consistency Change, 0.1 mm, ASTM D1831

-5

-5

-5

SKF Emcor Rust Test, Distilled Water, ASTM D6138

0,0

0,0

0,0

Timken OK Load, kg, ASTM D2509

50

50

50

ข้อมูลด้านความปลอดภ ัยและสุขภาพอนาม ัย
ดูคําแนะนํ าด ้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยจากเอกสารข ้อมูลความปลอดภัยการใช ้สารเคมี (MSDS) ทีhttp://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx
เครืองหมายการค ้าทุกแบบทีปรากฎในเอกสารนีเป็ นเครืองหมายการค ้าหรือเครืองหมายการค ้าทีจดทะเบียนแล ้วของบริษัท Exxon Mobil Corporation หรือของบริษัท
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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
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
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