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Mobil Delvac™ Super 1300 15W-40
Mobil Commercial Vehicle Lube , Thailand
นํ ามันหล่อลืนเครืองยนต์ดเี ซลสมรรถนะสูง

รายละเอียดผลิตภ ัณฑ์
Mobil Delvac Super 1300 15W-40 เป็ นนํ ามันเครืองยนต์สมรรถนะสูงทีได ้รับการพิสูจน์แล ้วว่าให ้การปกป้ องเครืองยนต์ดเี ซลทีทํางานหนักหน่วงทังการใช ้งานบน
และนอกถนนหลวง Mobil Delvac Super 1300 15W-40 เป็ นนํ ามันเครืองทีรองรับระบบไบโอดีเซล* ได ้รับการแนะนํ าโดย ExxonMobil ให ้ใช ้ในการใช ้งานรองรับงาน
หนักทีหลากหลาย และสภาพแวดล ้อมการทํางานทีพบในอุตสาหกรรมการบรรทุก การทําเหมืองแร่ การก่อสร ้าง การย่อยหิน และอุตสาหกรรมการเกษตร

*อ ้างอิงตามวิธก
ี าร CEC L-109-14 (การทดสอบทีมีการปรับแก ้ไขกับนํ ามันไบโอดีเซลจากปาล์ม B100) ผ่านข ้อกําหนดมาตรฐาน ACEA E7-16

ล ักษณะสําค ัญและคุณประโยชน์
เทคโนโลยีของนํ ามันหล่อลืน Mobil Delvac Super 1300 15W-40 ให ้สมรรถนะการทํางานทียอดเยียมทังในเครืองยนต์ดเี ซลสมัยใหม่รวมไปถึงรุ่นเก่า ประโยชน์ท ี
สําคัญประกอบด ้วย:

ล ักษณะสําค ัญ

ั
ข้อดีและประโยชน์ทได้
ี อาจร ับทางด้านศกยภาพ

ความคงทนต่อความร ้อนและการเกิดปฏิกริ ย
ิ าออกซิเดชัน

ควบคุมการเกิดตะกอนและการสะสมตัวของคราบเลน

รักษาค่าความเป็ นด่างรวม (TBN)

การควบคุมตะกอน เขม่า

รักษาเสถียรภาพต่อการเฉือน

ช่วยลดการสินเปลืองนํ ามันและป้ องกันการสึกหรอ

การชะล ้าง การกระจายเขม่าทียอดเยียม

ให ้เครืองยนต์สะอาดขึนและอายุการใช ้งานเครืองยนต์ยาวนานขึน

ความเข ้ากันได ้กับชินส่วนอุปกรณ์

อายุการใช ้งานปะเก็นและซีลยาวนานขึน

การใชง้ าน
ได ้รับการแนะนํ าจาก ExxonMobil สําหรับการใช ้ใน:
• อุปกรณ์ระบบเครืองยนต์ดเี ซลระบบดูดอากาศธรรมชาติและเทอร์โบชาร์จจากผู ้ผลิตเครืองจากญีปุ่ น ยุโรป และอเมริกา
• รถบรรทุกขนาดเบาและขนาดหนักทีวิงบนถนนหลวง
• อุตสาหกรรมนอกเขตทางหลวงได ้แก่ การก่อสร ้าง การทําเหมืองแร่ การย่อยหิน และการเกษตร

ข้อกําหนดและการร ับรอง
ผลิตภ ัณฑ์นได้
ี ร ับการแนะนําโดย ExxonMobil สําหร ับการใชง้ านทีต้องการ::
ACEA E2
API CG-4
API CF-4
API CD
API SJ
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ผลิตภ ัณฑ์นได้
ี ร ับการแนะนําโดย ExxonMobil สําหร ับการใชง้ านทีต้องการ::
MAN 271
VOLVO VDS

คุณสมบ ัติและคุณล ักษณะทีกําหนด
คุณสมบ ัติ
เกรด

SAE 15W-40

เถ ้า, ซัลเฟต, % โดยมวล, ASTM D874

1.2

ความหนาแน่น @ 15.6 C, g/ml, ASTM D4052

0.88

จุดวาบไฟ, °C, ASTM D92

220

ความหนืดไคนีมาติก @ 100 C, mm2/s, ASTM D445

14.2

ความหนืดไคนีมาติก @ 40 C, mm2/s, ASTM D445

106

จุดไหลเท, °C, ASTM D97

-27

ค่าความเป็ นด่าง, mgKOH/g, ASTM D2896

9

ดัชนีความหนืด, ASTM D2270

136

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 ้
04-2563
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
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

Energy lives here™
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