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Mobilgear SHC XMP Series
Mobil Industrial , Thailand
นํ ามันเกียร์

รายละเอียดผลิตภ ัณฑ์
Mobilgear™ SHC XMP ซีรีสเ์ ป็ นนํ ามันเกียร์อุตสาหกรรมสังเคราะห์สมรรถนะสูงทีออกแบบมาเพือเพิมประสิทธิภาพการปกป้ องอุปกรณ์และอายุการใช ้งานของนํ ามัน
ภายใต ้สภาพแวดล ้อมขันสุด เทคโนโลยีโพลีอัลฟาโอเลฟิ น (PAO) ของ Mobil ได ้รับการเลือกใช ้สําหรับการให ้คุณสมบัตก
ิ ารต ้านทานต่อออกซิเดชันและทางความ
ร ้อนทียอดเยียม ให ้ค่าดัชนีความหนืดสูงโดยธรรมชาติ การไหลตัวทีอุณหภูมต
ิ ําทียอดเยียม และการปลอดจากสารประกอบทีไม่ต ้องการทีมักพบในนํ ามันจากแร่ การ
รวมกันของดัชนีความหนืดสูงและสัมประสิทธิแรงฉุดลากตําของนํ ามันหล่อลืนนีจะช่วยให ้การลดการสินเปลืองพลังงานในชุดขับเฟื องเกียร์หลากหลายแบบได ้อย่าง
์ ีส่วนประกอบของระบบสารเพิมคุณภาพขันสูงทีเป็ นกรรมสิทธิและผสมสูตรอย่างรอบคอบ ซึงออกแบบมาเพือให ้การ
มาก นํ ามันหล่อลืน Mobilgear SHC XMP ซีรีสม
ปกป้ องต่อการสึกหรอแบบทัวไปทียอดเยียม เช่น การเกิดรอยครูด และให ้ระดับความต ้านทานสูงต่อความล ้าจากไมโครพิตติงด ้วย นอกจากนีนํ ามันชนิดนีให ้ความเป็ น
ไปได ้สําหรับการหล่อลืนทีดีขนในแบริ
ึ
งลูกปื นเม็ดกลมของกระปุกเกียร์เมือเปรียบเทียบกับนํ ามันเกียร์ทัวไป ผลิตภัณฑ์ Mobilgear SHC XMP ซีรีสใ์ ห ้คุณสมบัตก
ิ าร
ป้ องกันสนิมและการกัดกร่อนทีดีเยียมในการใช ้งานทีจําเป็ นต ้องการการปกป้ องต่อสภาพแวดล ้อมของนํ าทะเลและนํ าทีมีความเป็ นกรด
ผลิตภัณฑ์กลุ่มนีให ้อายุตัว
กรองทียอดเยียมแม ้แต่ในสภาพแวดล ้อมทีเปี ยกระดับปานกลาง และให ้คุณสมบัตค
ิ วามเข ้ากันได ้ทียอดเยียมกับโลหะประเภทเหล็กและไม่ใช่เหล็กแม ้กระทังในสภาพ
แวดล ้อมอุณหภูมส
ิ ูง

นํ ามันหล่อลืน Mobilgear SHC XMP ซีรีส ์ ได ้รับการแนะนํ าสําหรับชุดขับเกียร์อุตสาหกรรมระบบปิ ด ได ้แก่ เฟื องตรง เฟื องเฉียง และเฟื องดอกจอกแบบเหล็กบน
เหล็ก นํ ามันชนิดนีได ้รับการแนะนํ าโดยเฉพาะสําหรับการใช ้งานทีอาจเกิดไมโครพิตติง โดยเฉพาะชุดเกียร์ท รัี บโหลดหนักพร ้อมพืนผิวเฟื องฟั นโลหะชุบแข็ง นอกจาก
นียังอาจใช ้ในการใช ้งานชุดเฟื องเกียร์ท ทํ
ี างานภายใต ้อุณหภูมต
ิ ําและ/หรือสูงขันสุด และการใช ้งานภายใต ้สภาพแวดล ้อมการกัดกร่อนรุนแรง

นํ ามันหล่อลืน Mobilgear SHC XMP ซีรีส ์ ให ้การรวมกันของคุณสมบัตพ
ิ เิ ศษเฉพาะทีหลากหลาย รวมถึงความต ้านทานต่อการสึกหรอแบบไมโครพิตติง และ
ื ยงมากยิงขึนในกลุ่มลูกค ้าและผู ้ผลิตอุปกรณ์ (OEM) ทัวโลก
สมรรถนะในการใช ้งานทีทรหด และการใช ้งานภายใต ้ช่วงอุณหภูมท
ิ กว
ี ้าง ทําให ้มีชอเสี

ล ักษณะสําค ัญและคุณประโยชน์
นํ ามันหล่อลืนแบรนด์ Mobil ในตระกูล SHC ได ้รับการยอมรับ และชืนชอบทัวโลกในแง่ของนวัตกรรมและสมรรถนะทีโดดเด่น ผลิตภัณฑ์นํามันสังเคราะห์จาก PAO
ั ง
ระดับโมเลกุลกลุ่มนีได ้รับการบุกเบิกโดยนักวิทยาศาสตร์ทําการวิจัยของเรา
ซึงเป็ นสัญลักษณ์ของความทุ่มเทอย่างต่อเนืองเพือใช ้เทคโนโลยีชนสู
นํ าเสนอ
ผลิตภัณฑ์นํามันหล่อลืนทีโดดเด่น ปั จจัยสําคัญในการพัฒนานํ ามัน Mobilgear SHC XMP ซีรีส ์ คือการทํางานร่วมกันอย่างใกล ้ชิดระหว่างนักวิทยาศาสตร์ของเราและ
ผู ้เชียวชาญด ้านการใช ้งานกับบรรดาผู ้ผลิตอุปกรณ์ (OEM) เพือให ้มันใจว่าผลิตภัณฑ์ของเราสามารถให ้สมรรถนะทียอดเยียมในการออกแบบและการใช ้งานชุดเกียร์
อุตสาหกรรมทีปรับปรุงขึนใหม่อย่างต่อเนือง
การทํางานของเราร่วมกับบรรดาผู ้ผลิตอุปกรณ์ ช่วยให ้สามารถยืนยันผลลัพธ์ทได
ี ้จากการทดสอบในห ้องปฏิบัตก
ิ ารของเรา แสดงถึงสมรรถนะ ทีโดดเด่นของนํ ามัน
หล่อลืน Mobilgear SHC XMP ซีรีส ์ การทํางานร่วมกับผู ้ผลิต OEM ยังให ้คุณสมบัตเิ พิมเติมอย่างเช่น ความสามารถในการต ้านทานการสึกหรอแบบไมโครพิตติง ซึง
สามารถเกิดขึนกับการใช ้งานเฟื องเกียร์ท รัี บโหลดสูงและชุบแข็งทีผิวเฟื องเกียร์ในบางการใช ้งาน การทํางานร่วมกันนียังให ้ประโยชน์ด ้านสมรรถนะทีปรับสมดุลแล ้ว
ตลอดเวลาสําหรับเทคโนโลยี Mobilgear SHC XMP ใหม่ รวมถึงการใช ้งานภายใต ้ช่วงอุณหภูมส
ิ ูง
สําหรับการจัดการกับปั ญหาการสึกหรอแบบไมโครพิตติงในเฟื องเกียร์ นักวิทยาศาสตร์คด
ิ ค ้นสูตรผลิตภัณฑ์ของเราได ้ออกแบบการรวมกับสารเพิมคุณภาพซึงจะให ้
ความต ้านทานต่อกลไกการสึกหรอของเฟื องแบบทัวไปรวมไปถึงการปกป้ องต่อการเกิดไมโครพิตติง ผู ้คิดค ้นสูตรของเราได ้เลือกใช ้นํ ามันพืนฐานสังเคราะห์จาก PAO
ทีเป็ นกรรมสิทธิ เพือให ้อายุนํามันทียาวนาน และควบคุมการสะสมของคราบสกปรก และต ้านทานการเสือมสภาพเนืองจากความร ้อน/ออกซิเดชันและสารเคมี รวมไป
ถึงการดึงลักษณะด ้านสมรรถนะออกมาใช ้ได ้อย่างสมดุล นํ ามันพืนฐานสังเคราะห์ท ปลอดจากไขโดยธรรมชาติ
ี
นียังให ้ให ้ความสามารถในการไหลได ้ดีเยียมทีอุณหภูม ิ
้งานในบริ
ตํา ทีแตกต่างไปจากนํ ามันจากแร่พืนฐานและเป็ นคุณประโยชน์ท สํ
ี าคัญในการใช
เวณพืนทีห่างไกลทีมีอณ
ุ หภูมแ
ิ วดล ้อมตํา นํ ามันหล่อลืน Mobilgear SHC
XMP ซีรีสใ์ ห ้ประโยชน์ดังต่อไปนี:

ล ักษณะสําค ัญ

ั
ข้อดีและประโยชน์ทอาจได้
ี
ร ับทางด้านศกยภาพ

การปกป้ องทียอดเยียมจากความล ้าเนืองจากไมโครพิตติงรวมไปถึง
ความต ้านทานระดับสูงต่อการสึกหรอจากการเกิดรอยครูดแบบทัวไป

ยืดอายุการใช ้งานชุดเกียร์และแบริงในชุดขับเกียร์ระบบปิ ดทีทํางานภายใต ้สภาพแวด
ล ้อมขันสูงสุดของโหลด ความเร็ว และอุณหภูม ิ
ลดเวลาทีเครืองจักรหยุดทํางานเพือรับการซ่อมแซมทีไม่คาดหมายและลดค่าใช ้จ่าย
ด ้านการบํารุงรักษา โดยเฉพาะสําหรับชุดเกียร์ทเข
ี ้าถึงได ้ยาก

การต ้านทานทีดีเยียมต่อการเสือมสภาพของนํ ามันทีอุณหภูมส
ิ ูง

ยืดอายุการใช ้งานนํ ามันและระยะเวลาการเปลียนถ่ายนํ ามันหล่อลืนให ้ยาวนานขึน
การสินเปลืองนํ ามันและค่าแรงการบํารุงรักษา

ลด
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ล ักษณะสําค ัญ
นํ ามันพืนฐานจาก
เกียร์

ั
ข้อดีและประโยชน์ทอาจได้
ี
ร ับทางด้านศกยภาพ
PAO

ให ้แรงฉุดตําเพือเพิมประสิทธิภาพของเฟื อง

นํ ามันพืนฐานมีดัชนีความหนืดสูงช่วยลดการเปลียนความหนืดเนืองจาก
อุณหภูม ิ
ความต ้านทานทียอดเยียมต่อการเกิดสนิมและการกัดกร่อน
สามารถในการแยกตัวกับนํ าทีดีมาก

ลดการสินเปลืองพลังงานและอุณหภูมก
ิ ารทํางานตําลง
ความสามารถในการทํางานทังทีอุณหภูมต
ิ ําและสูง ซึงเป็ นปั จจัยสําคัญโดยเฉพาะในการ
ใช ้งานในบริเวณพืนทีห่างไกลทีไม่มก
ี ารให ้ความร ้อนหรือการหล่อเย็นนํ ามันหล่อลืน

และความ การทํางานทีราบรืนปราศจากปั ญหาทีอุณหภูมส
ิ ูง
ของนํ า

หรือในการใช ้งานทีพบการปนเปื อน

ความเข ้ากันได ้กับโลหะอ่อน (soft metals) ทียอดเยียม
อายุการใช ้งานตัวกรองทียอดเยียม แม ้แต่ในสภาพแวดล ้อมทีมีนํา

การเปลียนตัวกรองทีน ้อยลงและลดต ้นทุนการบํารุงรักษา

ความเข ้ากันได ้กับวัสดุโครงสร ้างกระปุกเกียร์ทัวไปและกับนํ ามันเกียร์
จากแร่ได ้อย่างยอดเยียม

การเปลียนมาใช ้นํ ามันชนิดนีจากระบบเดิมทีใช ้ผลิตภัณฑ์หล่อลืนจากแร่ได ้อย่างง่าย
ดาย

การใชง้ าน
์ ามารถเข ้ากับผลิตภัณฑ์ท มี
ข ้อพิจารณาในการใช ้งาน: ในขณะทีนํ ามันหล่อลืน Mobilgear SHC XMP ซีรีสส
ี สว่ นผสมของนํ ามันแร่ได ้ แต่การผสมกันอาจไปลด
สมรรถนะการทํางานของผลิตภัณฑ์สุดท ้ายได ้ เราจึงขอแนะนํ าให ้ล ้างทําความสะอาดระบบอย่างทัวถึงก่อนทีจะเปลียนมาใช ้ผลิตภัณฑ์ Mobilgear SHC XMP ซีรีส ์
เพือให ้ได ้รับประโยชน์ด ้านสมรรถนะสูงสุดของนํ ามันกลุ่มนี

Mobilgear SHC XMP ซีรีสเ์ ป็ นนํ ามันเกียร์อุตสาหกรรมสังเคราะห์แท ้สมรรถนะสูงทีออกแบบมาเพือเพิมประสิทธิภาพการปกป้ องอุปกรณ์และอายุการใช ้งานของนํ ามัน
ั นหล่อลืนนีได ้รับการผสมสูตรอย่างพิเศษเฉพาะเพือต ้านทานต่อไมโครพิตติงในเฟื องเกียร์ชุบแข็งสมัยใหม่ และรองรับการใช ้งานใน
ภายใต ้สภาพแวดล ้อมขันสุด นํ ามั
สภาพแวดล ้อมอุณหภูมส
ิ ูงและตํา การใช ้งานทัวไปรวมถึง:
• กังหันลม โดยเฉพาะชุดทีรับโหลดสูงและโหลดเปลียนแปลงแบบกระชาก ชุดทีติดตังในพืนทีระยะไกล และในสภาพแวดล ้อมอุณหภูมข
ิ นสุ
ั ด
• ชุดเกียร์เครืองรีดพลาสติก
• กระปุกเกียร์รับโหลดสูงสมัยใหม่ทใช
ี ้ในอุตสาหกรรมกระดาษ เหล็ก นํ ามันหล่อลืน สิงทอ แปรรูปไม ้ และซีเมนต์ทต
ี ้องการการปกป้ องชุดเฟื องเกียร์และอายุการ
ใช ้งานของนํ ามันทีให ้ประสิทธิภาพสูงสุด

ข้อกําหนดและการร ับรอง
ผลิตภ ัณฑ์นผ่
ี านหรือเกินกว่าข้อกําหนดของ:

320

460

AGMA 9005-E02-EP

X

X

DIN 51517-3:2009-06

X

X

คุณสมบ ัติ

320

460

เกรด

ISO 320

ISO 460

ความหนาแน่น @ 15.6 C, kg/l, ASTM D4052

0.86

0.863

อีมัลชัน, เวลาถึงระดับ 40/37/3, 82 C, นาที, ASTM D1401

10

10

FZG Micropitting, Fail Stage, Rating, FVA 54

10

10

คุณสมบ ัติและคุณล ักษณะทีกําหนด
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คุณสมบ ัติ

320

460

FZG Micropitting, GFT-Class, Rating, FVA 54

สูง

สูง

FZG Scuffing, Fail Load Stage, A/16.6/90, ISO 14635-1(mod)

14+

14+

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

242

232

Foam, Sequence II, Stability, ml, ASTM D892

0

0

Foam, Sequence II, Tendency, ml, ASTM D892

0

0

Four-Ball Wear Test, Scar Diameter, 20 kg, 1800 rpm, 1 h, 50 C, mm, ASTM D4172

0.25

Four-Ball Wear Test, Scar Diameter, 20 kg, 1800 rpm, 1 h, 54 C, mm, ASTM D4172

0.25

ISO 4406 Cleanliness, class, ISO 4407

-/14/11

ความหนืดไคนีมาติก @ 100 C, mm2/s, ASTM D445

38.3

48.7

ความหนืดไคนีมาติก @ 40 C, mm2/s, ASTM D445

335

460

จุดไหลเท, °C, ASTM D97

-38

-36

การเกิดสนิม, แผนทดสอบ B, ASTM D 665

ผ่าน

ผ่าน

ดัชนีความหนืด, ASTM D2270

164

166

ข้อมูลด้านความปลอดภ ัยและสุขภาพอนาม ัย
ดูคําแนะนํ าด ้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยจากเอกสารข ้อมูลความปลอดภัยการใช ้สารเคมี (MSDS) ที
เครืองหมายการค ้าทุกแบบทีปรากฏในเอกสารนีเป็ นเครืองหมายการค ้าหรือเครืองหมายการค ้าทีจดทะเบียนแล ้วของบริษัท Exxon Mobil Corporation หรือของ
บริษัทสาขาบริษัทใดบริษัทหนึงถ ้าไม่ได ้ระบุไว ้
02-2563
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

Energy lives here™
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