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จาระบีโมบีล XTC
Mobil Grease , Thailand
จาระบี

รายละเอียดผลิตภ ัณฑ์
Mobilgrease XTC เป็ นผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมียมทีออกแบบมาสําหรับการใช ้งานกับงานคัปปลิงหรือข ้อต่อความเร็วสูง Mobilgrease XTC ได ้รับการผสมสูตรเพือให ้การ
แลบออกของนํ ามันตํารวมไปถึงความคงตัวทีอุณหภูมส
ิ ูง ซึงเป็ นคุณสมบัตท
ิ สํ
ี าคัญสําหรับการหล่อลืนและการปกป้ องคัปปลิงสมัยใหม่ นํ ามันพืนฐานและสูตรสารเติม
แต่งสําหรับงานหนักทีจะช่วยลดการสึกหรอจากแรงเสียดทานจากการเลือนไถลของฟั นวัสดุท สั
ี มผัสกัน ให ้ป้ องกันทังสนิมและการกัดกร่อน รวมทังมีความคงตัวในช่วง
อุณหภูมส
ิ ูงได ้ดี นับเป็ นผลิตภัณฑ์ทลํ
ี าหน ้าอย่างแท ้จริง

นักวิจัยของ ExxonMobil คิดค ้น Mobilgrease XTC เพือให ้มีคุณสมบัตเิ ป็ นไปตามหรือเหนือกว่าเงือนไขทีกําหนดสําหรับคัปปลิงแบบเฟื องเกียร์และแบบกริดรุ่นใหม่ๆ
รวมทังผ่านมาตรฐาน AGMA CG-3, CG-2 และ CG-1 จาระบีนีให ้สมรรถนะและการปกป้ องทียอดเยียมสําหรับการใช ้งานคัปปลิงทีหลากหลาย ซึงครอบคลุมหลาย
อุตสาหกรรม

จากสมรรถนะทียอดเยียมของจาระบีนี ทําให ้เป็ นผลิตภัณฑ์ตัวเลือกอันดับหนึงสําหรับผู ้ใช ้จํานวนมากทีใช ้คัปปลิง Mobilgrease XTC ผ่านข ้อกําหนดด ้านสมรรถนะทัง
หมดของผู ้ผลิตคัปปลิงรายหลัก

ล ักษณะสําค ัญและคุณประโยชน์
ื ยงและได ้รับการยอมรับเป็ นอันดับต ้นๆ ทัวโลกอิงตามสมรรถนะทียอดเยียม รวมถึงการสนับสนุนทางเทคนิคทัวโลกทีอยูเ่ บือง
แบรนด์ผลิตภัณฑ์ Mobilgrease มีชอเสี
หลังผลิตภัณฑ์หล่อลืนเพืออุตสาหกรรมของ Mobil Mobilgrease XTC ให ้คุณภาพทียอดเยียม ซึงทําให ้เป็ นตัวเลือกอันดับหนึงสําหรับผู ้ใช ้จํานวนมาก โดยเฉพาะ
สําหรับการใช ้งานทีสมรรถนะของอุปกรณ์เป็ นปั จจัยสําคัญ

ื ยงอย่างดีเยียมในด ้านการหล่อลืนสําหรับการใช ้งานคัปปลิงเฟื องและกริดทีความเร็วสูงและอุณหภูมส
Mobilgrease XTC มีชอเสี
ิ ูง เราทํางานอย่างใกล ้ชิดกับผู ้ผลิต
อุปกรณ์ (OEM) และผู ้ใช ้งานเพือให ้มันใจว่าผลิตภัณฑ์จาระบี Mobilgrease XTC สามารถตอบสนองความต ้องการใช ้งานทีสําคัญ ทังในปั จจุบันและในอนาคต

Mobilgrease XTC ถูกคิดค ้นมาโดยเฉพาะสําหรับงานข ้อต่อและคัปปลิงความเร็วสูงทีทํางานในช่วงอุณหภูมส
ิ ูง นอกจากนียังมีข ้อดีและประโยชน์ทอาจได
ี
้รับทางด ้าน
ศักยภาพอีกมากมาย

ล ักษณะสําค ัญ

ั
ข้อดีและประโยชน์ทอาจได้
ี
ร ับทางด้านศกยภาพ

ความต ้านทานต่อการแยกตัวกับนํ าทียอดเยียม

ช่วยลดการรัวไหล ช่วยปรับปรุงความน่าเชือถือ และการป้ องกันคัปปลิง

การป้ องกันต่อการใช ้งานทีแรงกดสูง (EP) ป้ องกันต่อการสึกหรอทียอด ช่วยลดการสึกหรอของคัปปลิง แม ้ในสภาพทีไม่ตรงแนว ช่วยลดค่าใช ้จ่ายในการบํารุง
เยียม
รักษา
ความคงตัวทีอุณหภูมส
ิ ูงทียอดเยียม

อายุการใช ้งานของจาระบียาวนานและช่วยยืดช่วงระยะเวลาการเติมสารหล่อลืนใหม่

ความต ้านทานต่อสนิมและการกัดกร่อนทีดี

รักษาสมรรถนะการทํางานของจาระบีทยอดเยี
ี
ยมแม ้ในสภาพแวดล ้อมทีมีนําสูง

การใชง้ าน
ข ้อพิจารณาในการใช ้งาน: เนืองจาก Mobilgrease XTC มีความหนืดสูงและเป็ นสารทีมีการยึดเกาะดีเหมาะกับการทํางานของคัปลิง จึงไม่แนะนํ าให ้ใช ้ปื นอัดจาระบีท ี
ช่วงอุณหภูมห
ิ ้องตําโดยไม่มีระบบทําความร ้อนช่วย

Mobilgrease XTC ผ่านมาตรฐาน AGMA Type CG-3 สําหรับคัปปลิงแกนหมุนแรงบิดสูงทีมีการเคลือนตําแหน่งในระดับสูง และมาตรฐาน AGMA Type CG-2 สําหรับ
คัปปลิงประเภทเฟื องเกียร์และแบบกริดความเร็วสูงแบบยืดหยุน
่ นอกจากนี Mobilgrease XTC ยังผ่านข ้อกําหนด AGMA Type CG-1ทีมีอต
ั ราการใช ้งานตําด ้วย
Mobilgrease XTC ให ้คุณสมบัตด
ิ ้านสมรรถนะทียอดเยียมในอุณหภูมแ
ิ วดล ้อมสูงสุดถึง 120º C ไม่แนะนํ าให ้ใช ้สําหรับการใช ้งานทีอุณหภูมต
ิ ํากว่า -30º C จาระบี
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Mobilgrease XTC ถูกนํ ามาใช ้ในการใช ้งานทางอุตสาหกรรมทีหลากหลายทีต ้องการใช ้:
• คัปลิงแบบยืดหยุน
่ ชนิดกริด
• คัปลิงแบบยืดหยุน
่ ชนิดเฟื องเกียร์

ข้อกําหนดและการร ับรอง
ผลิตภ ัณฑ์นผ่
ี านหรือเกินกว่าข้อกําหนดของ::
AGMA CG-1
AGMA CG-2
AGMA CG-3

คุณสมบ ัติและคุณล ักษณะทีกําหนด
คุณสมบ ัติ
เกรด

NLGI 1

ประเภทของเนือจาระบี

ลิเธียม

การกัดกร่อนแผ่นทองแดง, 24 ชัวโมง, 100 C, การจัดอันดับ, ASTM D4048

1A

Timken OK Load, lb, ASTM D2509

50

คุณสมบัตป
ิ ้ องกันการกัดกร่อน, การจัดอันดับ, ASTM D1743

ผ่าน

Centrifugal Oil Separation, High G Force, 24 h, 50 C, vol%, ASTM D4425

1

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

0.43

สี, มองเห็นด ้วยตาเปล่า

สีนําตาลเข ้ม

Penetration, Change from 60X to 10,000X, %, ASTM D217

20

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

41

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

400

Dropping Point, °C, ASTM D2265

279

Penetration, 60X, 0.1 mm, ASTM D217

325

ความหนืด @ 40 C, นํ ามันพืนฐาน, mm2/s, ASTM D445

680

ข้อมูลด้านความปลอดภ ัยและสุขภาพอนาม ัย
ดูคําแนะนํ าด ้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยจากเอกสารข ้อมูลความปลอดภัยการใช ้สารเคมี
/psims.aspx

(MSDS)

ที

http://www.msds.exxonmobil.com/psims

เครืองหมายการค ้าทุกแบบทีปรากฏในเอกสารนีเป็ นเครืองหมายการค ้าหรือเครืองหมายการค ้าทีจดทะเบียนแล ้วของบริษัท Exxon Mobil Corporation หรือของบริษัท
สาขาบริษัทใดบริษัทหนึงถ ้าไม่ได ้ระบุไว ้
06-2565
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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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