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Mobil 1 Racing 2T โมบิล 1 เรซซงิ 2
2ที
Mobil Passenger Vehicle Lube , Thailand
นํ ามันเครืองสังเคราะห์ สมรรถนะสูงสุด สําหรับเครืองยนต์สองจังหวะ

รายละเอียดผลิตภ ัณฑ์
โมบิล 1 เรซซิง 2ที (Mobil 1 Racing 2T) คือ นํ ามันเครืองสังเคราะห์สมรรถนะสูง สําหรับเครืองยนต์สองจังหวะ พัฒนาให ้มีคุณสมบัตต
ิ รงหรือเหนือกว่าข ้อกําหนดสูงสุด
ของนํ ามันหล่อลืนสําหรับรถมอเตอร์ไซด์สมรรถนสูงสุดในปั จจุบัน รถสกี และเลือยโซ่ ทีใช ้อัตราส่วนผสมนํ ามัน/นํ ามันเชือเพลิงบาง และเครืองยนต์สองจังหวะทีใช ้
งานอืนๆ
โมบิล 1 เรซซิง 2ที (Mobil 1 Racing 2T) ถูกเจือจางพอเหมาะ เพือผสมกับนํ ามันเชือเพลิงได ้อย่างกลมกลืม

คุณล ักษณะและคุณประโยชน์
โมบิล 1 เรซซิง 2ที (Mobil 1 Racing 2T) ผลิตจากนํ ามันพืนฐานสังเคราะห์สมรรถนะสูง และเทคโนโลยีของสารเพิมคุณภาพชันสูง เพือทําให ้เครืองยนต์สะอาด โดย
เฉพาะบริเวณลูกสูบและวาล์วไอเสีย ป้ องกันการสึกหรอและให ้การหล่อลืนได ้เป็ นเยียมทีอุณหภูมส
ิ ูง พร ้อมทังลดการเกิดควันได ้อย่างเห็นผล นํ ามันหล่อลืนนีผลิตขึน
ให ้ทํางานได ้อย่างยอดเยียมแม ้ภายใต ้สภาพการทํางานทีหนักหน่วง คุณลักษณะและคุณประโยชน์หลัก รวมถึง:
คุณล ักษณะ

ั
ข้อดีและประโยชน์ศกย์

ปกป้ องการสึกหรอได ้อย่างโดดเด่น

ช่วยยืดอายุการใช ้งานชินส่วนเครืองยนต์ทสํ
ี าคัญ

มีคุณสมบัตใิ นเรืองการหล่อลืนทีดีเยียม

ปกป้ องเครืองยนต์ไม่ให ้เกิดการสึกหรอและเกิดปั ญหาก่อนเวลาอันควร

เสถียรต่อความร ้อนและออกซิเดชันทียอด เครืองยนต์สะอาดอย่างเห็นได ้ชัด ช่วยให ้หัวเทียนและวาล์วมีอายุการใช ้งานนานขึน ลดแหวนตาย ลูกสูบติด และขจัดปั
เยียม
ญหาการชิงจุดระเบิด
ป้ องกันการกัดกร่อนได ้อย่างเป็ นเลิศ

ยืดอายุการใช ้งานของเครืองยนต์ให ้ได ้สูงสุด

ลดปั ญหาการชิงจุดระเบิด

ยืดอายุการใช ้งานลูกสูบ

ไอเสียปลอดควันพิษ

ควบคุมการปล่อยควันพิษได ้ดีเยียม

การใชง้ าน
โมบิล 1 เรซซิง 2ที (Mobil 1 Racing 2T) เหมาะสมทีสุดสําหรับหลือลืนเครืองยนต์สองจังหวะในรถมอเตอร์ไซด์สมรรถนะสูงสุด รถสกีและเลือยโซ่ ทีใช ้อัตราส่วนผสม
นํ ามัน/นํ ามันเชือเพลิงบาง ทังยังใช ้กับเครืองยนต์ทแนะนํ
ี
าให ้ใช ้มาตรฐานสมรรถนะทีระดับ API TC หรือ JASO FD ผลิตภัณฑ์นีช่วยให ้สมรรถนะอันโดดเด่นเหนือชัน
แม ้ต ้องใช ้กับการขับขีทีสมบุกสมบันทีสุด

ข้อกําหนดและการร ับรอง
โมบิล 1 เรซซิง 2
2ที (Mobil 1 Racing 2T) ตรงตามมาตรฐานหรือเหนือกว่า มาตรฐานอุตสาหกรรม
API

TC

ISO

E-GC, E-GD

JASO

FC, FD

SAE

Grade 1, Grade 2

คุณสมบ ัติทวไป
ั
โมบิล 1 เรซซิง 2
2ที (Mobil 1 Racing 2T)
Viscosity (ASTM D445)
cSt @ 40ºC

83

cSt @ 100ºC

12.7
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โมบิล 1 เรซซิง 2
2ที (Mobil 1 Racing 2T)
ดัชนีความหนืด

154

เถ ้าซัลเฟต, wt% (ASTM D874)

0.15

จุดไหลเท, ºC (ASTM D97)

-42

จุดวาบไฟ, ºC (ASTM D92)

100

ความหนาแน่น @ 15.6 ºC g/ml (ASTM D4052)

0.884

ข้อมูลด้านความปลอดภ ัยและสุขภาพอนาม ัย
จากข ้อมูลทีมีอยู่ ผลิตภัณฑ์ชนิดนีไม่คาดว่าจะเกิดผลร ้ายต่อสุขภาพ หากใช ้ถูกต ้องตามวัตถุประสงค์และปฏิบัตต
ิ ามคําแนะนํ าใน “ข ้อมูลความปลอดภัยการใช ้สารเคมี
(MSDS)” สามารถขอ MSDS ได ้จากสํานักงานขายหรือผ่านทางอินเตอร์เน็ ต ผลิตภัณฑ์ชนิดนีไม่ควรนํ าไปใช ้เพือจุดประสงค์อน
ื นอกเหนือไปจากทีกําหนดไว ้ ในการ
กําจัดผลิตภัณฑ์ทใช
ี ้หมดแล ้ว ขอให ้ระมัดระวังในการรักษาสิงแวดล ้อม
Mobil Mobil 1และ ม ้าบิน เป็ นเครืองหมายการค ้าของ Exxon Mobil Corporation หรือบริษัทในเครือ
02-2564
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
ส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ในระหว่างการผลิตและในตําแหน่งสถานทีต่างๆ
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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