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Mobil Delvac MX™ 15W-40
Mobil Commercial Vehicle Lube , Thailand
นํ ามันเครืองยนต์ดเี ซลสมรรถนะสูงพิเศษ

รายละเอียดผลิตภ ัณฑ์
Mobil Delvac MX 15W-40 เป็ นนํ ามันเครืองยนต์ดเี ซลสมรรถนะสูงพิเศษทีให ้การหล่อลืนทียอดเยียมสําหรับเครืองยนต์ดเี ซลปั จจุบัน ช่วยส่งเสริมการยืดอายุการใช ้
งานของเครืองยนต์ ผลิตภัณฑ์นีผ่านหรือเกินกว่าข ้อมูลจําเพาะของผู ้ผลิตเครืองยนต์จากยุโรปและอเมริการายหลักทังหมด สมรรถนะทีสูงพิเศษนีได ้รับการพิสูจน์จาก
การใช ้งานจริงในหลากหลายอุตสาหกรรม การใช ้งาน และกลุ่มยานยนต์ผสม

สารเคมีขนสู
ั งในผลิตภัณฑ์นีส่งมอบสมรรถนะทียอดเยียมสําหรับเครืองยนต์ดเี ซลสมัยใหม่ท มี
ี การปล่อยมลพิษตําซึงเป็ นทีต ้องการในปั จจุบันรวมถึงเครืองยนต์ดเี ซล
รุ่นเก่าทีทํางานด ้วยนํ ามันเชือเพลิงทีมีกาํ มะถันตําหรือสูง Mobil Delvac MX 15W-40 ผสมสูตรระหว่างนํ ามันพืนฐานสมรรถนะสูงกับระบบสารเพิมคุณภาพทีก ้าวหน ้า
เพือให ้การควบคุมชันฟิ ลม
์ นํ ามันหล่อลืนทีดีเยียมเนืองจากการสะสมตัวของเขม่าและอุณหภูมส
ิ ูงรวมไปถึงให ้ความต ้านทานต่อการเกิดออกซิเดชัน การกัดกร่อน และ
การสะสมตัวทีอุณหภูมส
ิ ูงทียอดเยียม

ล ักษณะสําค ัญและคุณประโยชน์
เครืองยนต์ดเี ซลปล่อยมลพิษตํา กําลังสูงทําให ้ต ้องการคุณสมบัตข
ิ องนํ ามันหล่อลืนเครืองยนต์เพิมขึนอย่างเห็นได ้ชัด การออกแบบเครืองยนต์ท มี
ี ขนาดเล็กลงจะลด
ปริมาณการใช ้ของนํ ามันหล่อลืน ส่งผลให ้มีความจําเป็ นในการเติมนํ ามันใหม่เพือชดเชยสารเพิมคุณภาพทีใช ้หมดไปน ้อยลง แหวนลูกสูบตัวบนอยู่ทส่
ี วนด ้านบนของ
ลูกสูบนํ าชันฟิ ลม
์ นํ ามันเข ้าไปใกล ้กับห ้องเผาไหม ้ทีมีอณ
ุ หภูมส
ิ ูงจะเพิมความเค ้นทางความร ้อนของนํ ามันหล่อลืน
แรงดันหัวฉีดนํ ามันเชือเพลิงทีเพิมขึนและจังหวะ
เครืองยนต์ท ถู
ี กหน่วงเวลาช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม ้เชือเพลิง แต่จะไปเพิมอุณหภูมเิ ครืองยนต์และเพิมการเกิดเขม่าด ้วย Mobil Delvac MX 15W-40 ได ้
รับการผสมสูตรจากนํ ามันพืนฐานสมรรถนะสูงและระบบสารเพิมคุณภาพทีปรับสมดุลขันสูงเพือให ้สมรรถนะเครืองยนต์สูงในเครืองยนต์ดเี ซลและเครืองยนต์เบนซิน
สมัยใหม่รวมไปถึงเครืองยนต์รุ่นเก่า ประโยชน์ท สํ
ี าคัญประกอบด ้วย:

ล ักษณะสําค ัญ

ั
ข้อดีและประโยชน์ทอาจได้
ี
ร ับทางด้านศกยภาพ

ความเสถียรทางความร ้อนและออกซิเดชันสูง

ลดการสะสมตัวของคราบเลน คราบสะสมแข็ง และการเพิมความหนืด

การรักษาค่าความเป็ นด่าง (TBN)

ควบคุมการสะสมตัวของคราบแข็งและการปรับสภาพกรดให ้เป็ นกลาง

รักษาเสถียรภาพต่อการเฉือน

การปกป้ องต่อการสึกหรอและควบคุมความหนืด

การชะล ้าง/การกระจายเขม่าขันสูง

ให ้เครืองยนต์สะอาดขึนและอายุการใช ้งานของชินส่วนยาวนานขึน

ปรับปรุงการจัดการเขม่าดีขน
ึ

ปรับปรุงการควบคุมความหนืดและความสามารถในการสูบจ่ายนํ ามันทีใช ้งาน

คุณสมบัตท
ิ อุ
ี ณหภูมต
ิ ําทียอดเยียม

การปกป้ องการสึกหรอในขณะสตาร์ทเครือง

ความเข ้ากันได ้กับชินอุปกรณ์

อายุการใช ้งานปะเก็นและซีลยาวนานขึน

ผ่านตามข ้อมูลจําเพาะทีต ้องการของผู ้ผลิตอุปกรณ์ (OEM) รายหลัก

นํ ามันเครืองชนิดเดียวทีรองรับการทํางานของกลุม
่ ยานยนต์ผสมได ้

การใชง้ าน
ได ้รับการแนะนํ าจาก ExxonMobil สําหรับการใช ้ใน:
• อุปกรณ์ระบบเครืองยนต์ดเี ซลระบบดูดอากาศธรรมชาติและเทอร์โบชาร์จจากผู ้ผลิตชันนํ าของของญีปุ่ น ยุโรป และอเมริกา
• รถบรรทุกขนาดเบาและขนาดหนักทีวิงบนถนนหลวง
• อุตสาหกรรมนอกเขตทางหลวงได ้แก่ การก่อสร ้าง การทําเหมืองแร่ การย่อยหิน และการเกษตร
• การใช ้งานกลุ่มยานยนต์ผสม
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ข้อกําหนดและการร ับรอง
ผลิตภ ัณฑ์นได้
ี ร ับการร ับรองจากผูผ
้ ลิตต่อไปนี:
Mack EO-M Plus
Mack EO-N
MB-Approval 228.3
MTU Oil Category 2
RENAULT TRUCKS RLD-2
VOLVO VDS-3

ผลิตภ ัณฑ์นได้
ี ร ับการแนะนําสําหร ับการใชง้ านทีต้องการ::
ACEA A2
ACEA B2
API CG-4
API CF-4
API CF
Cummins CES 20072
Cummins CES 20071
Detroit 7SE 270 (4-STROKE CYCLE)
Mack EO-M
RENAULT TRUCKS RLD
VOLVO VDS-2

ผลิตภ ัณฑ์นผ่
ี านหรือเกินกว่าข้อกําหนดของ::
API CI-4
API CH-4
API SL
API SJ
CATERPILLAR ECF-2
Cummins CES 20078
Cummins CES 20077
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ผลิตภ ัณฑ์นผ่
ี านหรือเกินกว่าข้อกําหนดของ::
Cummins CES 20076
Isuzu DEO (ยานยนต์ทไม่
ี ได ้ติดตัง DPD)
JASO DH-1
ACEA E7

คุณสมบ ัติและคุณล ักษณะทีกําหนด
คุณสมบ ัติ
เกรด

SAE 15W-40

เถ ้า, ซัลเฟต, % โดยมวล, ASTM D874

1.3

ความหนาแน่น @ 15.6 C, g/ml, ASTM D4052

0.885

จุดวาบไฟ, °C, ASTM D92

228

ความหนืดไคนีมาติก @ 100 C, mm2/s, ASTM D445

14.4

ความหนืดไคนีมาติก @ 40 C, mm2/s, ASTM D445

106

จุดไหลเท, °C, ASTM D97

-30

ค่าความเป็ นด่าง, mgKOH/g, ASTM D2896

12

ดัชนีความหนืด, ASTM D2270

140

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

(MSDS)

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

เครืองหมายการค ้าทุกแบบทีปรากฏในเอกสารนีเป็ นเครืองหมายการค ้าหรือเครืองหมายการค ้าทีจดทะเบียนแล ้วของบริษัท Exxon Mobil Corporation หรือของ
บริษัทสาขาบริษัทใดบริษัทหนึงถ ้าไม่ได ้ระบุไว ้
11-2563
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
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Energy lives here™
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