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Mobil Hydraulic 10W
Mobil Commercial Vehicle Lube , Thailand
นํ ามันไฮดรอลิกสมรรถนะสูง

รายละเอียดผลิตภ ัณฑ์
Mobil Hydraulic 10W เป็ นนํ ามันไฮดรอลิกสมรรถนะสูงจากนํ ามันพืนฐานขันสูงและระบบสารเพิมคุณภาพทีปรับสมดุลแล ้ว ซึงออกแบบเพือตอบสนองความต ้องการ
ของอุปกรณ์ไฮดรอลิกรองรับงานหนักทีหลากหลาย
ผลิตภัณฑ์นีได ้รับการปรับแต่งทางวิศวกรรมทีพิเศษเฉพาะโดยใช ้การปรับสมดุลทีมีประสิทธิภาพระหว่าง
สารกระจายเขม่าแบบไร ้เถ ้าและสารชะล ้าง ผสมรวมกันสารยังยังปฏิกริ ย
ิ าเพือควบคุมการเกิดออกซิเดชัน การสึกหรอ การกัดกร่อน และการเกิดสนิม Mobil Hydraulic
10W สามารถใช ้ในการใช ้งานระบบไฮดรอลิกของอุปกรณ์บนทางหลวงและนอกทางหลวงทีหลากหลาย

ล ักษณะสําค ัญและคุณประโยชน์
Mobil Hydraulic 10W ให ้สมรรถนะทีเป็ นเลิศในระบบไฮดรอลิกทีหลากหลายและส่วนประกอบทีใช ้การออกแบบโลหะหลายชนิดรวมกัน นอกจากนีนํ ามันชนิดนียังให ้
สมรรถนะทีอุณหภูมต
ิ ําและสูงได ้อย่างมีประสิทธิภาพเนืองจากมีดัชนีความหนืดสูง คุณสมบัตค
ิ วามต ้านทานต่อออกซิเดชันทียอดเยียมให ้สมรรถนะในอุณหภูมส
ิ ูงได ้ดี
และยืดอายุการใช ้งานออกไป คุณสมบัตค
ิ วามต ้านทานระดับสูงช่วยยืดอายุการใช ้งานของอุปกรณ์และลดการเสียของอุปกรณ์ Mobil Hydraulic 10W เข ้ากันได ้กับ
นํ ามันเครืองอืนๆ ในกรณีเกิดการผสมกันโดยไม่ได ้ตังใจ ประโยชน์ท สํ
ี าคัญประกอบด ้วย:
ล ักษณะสําค ัญ

ข้อดีและประโยชน์ทอาจได้
ี
ร ับ
ระบบไฮดรอลิกทีสะอาดขึน

การปกป้ องทีดีต่อการเกิดข ้นเหนียวขึนของนํ ามัน การสะสมตัวของคราบทีอุณหภูมส
ิ ูง การก่อตัวของคราบ การสึกหรอน ้อยลงโดยเฉพาะใน vane และวาล์วควบคุม
เขม่า และการเสือมสลายของนํ ามัน
ปกป้ องต่อการติดขัดของ vane
ยืดระยะเวลาถ่ายนํ ามันด ้วยไปด ้วยการวิเคราะห์นํามัน
การปกป้ องต่อการสึกหรอทีดี

ลดการสึกหรอก่อนเวลาอันควรและยืดอายุการใช ้งาน
ของอุปกรณ์
ลดการสึกหรอทีอุณหภูมก
ิ ารสตาร์ทขณะเย็น

สมรรถนะการทํางานภายใต ้ช่วงอุณหภูมท
ิ กว
ี ้าง

ป้ องกันต่อการเกิดสนิมและการกัดกร่อน

ความแข็งแรงของชันฟิ ลม
์ ทีอุณหภูมส
ิ ูงทีมี
ประสิทธิภาพ
อายุการใช ้งานของอุปกรณ์ยาวนานขึนและต ้นทุนการ
บํารุงรักษาทีตําลง

การใชง้ าน
ได ้รับการแนะนํ าจาก ExxonMobil สําหรับการใช ้ใน:
• ระบบไฮดรอลิกและส่วนประกอบทีใช ้ร่วมกับอุปกรณ์จากผู ้ผลิตชันนํ าจากอเมริกา ยุโรป และญีปุ่ น
• ระบบไฮดรอลิกทีใช ้งานภายใต ้อุณหภูมแ
ิ วดล ้อมในช่วงกว ้าง
• ระบบไฮดรอลิกทีมีชด
ุ เกียร์และแบริงทีจําเป็ นต ้องใช ้นํ ามันไฮดรอลิกมีคุณสมบัตต
ิ ้านทานการสึกหรอทีดี
• อุตสาหกรรมบนและนอกเขตทางหลวงได ้แก่ การบรรทุกขนส่ง การก่อสร ้าง การทําเหมืองแร่ การย่อยหิน และการเกษตร

ข้อกําหนดและการร ับรอง
ผลิตภ ัณฑ์นได้
ี ร ับการแนะนําสําหร ับการใชง้ านทีต้องการ::
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ผลิตภ ัณฑ์นได้
ี ร ับการแนะนําสําหร ับการใชง้ านทีต้องการ::
API CD
API SF
Eaton 35VQ25

คุณสมบ ัติและคุณล ักษณะทีกําหนด
คุณสมบ ัติ
เกรด

SAE 10W

เถ ้า, ซัลเฟต, % โดยมวล, ASTM D874

0.8

ความหนาแน่น @ 15 C, kg/l, ASTM D4052

0.88

ความหนืดไคนีมาติก @ 100 C, mm2/s, ASTM D445

6.3

ความหนืดไคนีมาติก @ 40 C, mm2/s, ASTM D445

39.2

จุดไหลเท, °C, ASTM D97

-33

ค่าความเป็ นด่าง, mgKOH/g, ASTM D2896

7.3

ดัชนีความหนืด, ASTM D2270

109

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

226

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

(MSDS)

ที

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

เครืองหมายการค ้าทุกแบบทีปรากฎในเอกสารนีเป็ นเครืองหมายการค ้าหรือเครืองหมายการค ้าทีจดทะเบียนแล ้วของบริษัท Exxon Mobil Corporation หรือของบริษัท
สาขาบริษัทใดบริษัทหนึงถ ้าไม่ได ้ระบุไว ้
03-2563
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
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