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Mobilith SHC™ Series
Mobil Grease , Thailand
จาระบี

รายละเอียดผลิตภ ัณฑ์
Mobilith SHC™ Series เป็ นผลิตภัณฑ์จาระบีประสิทธิภาพสูงทีออกแบบมาสําหรับการใช ้งานหลากหลายในสภาพแวดล ้อมอุณหภูมข
ิ นสุ
ั ด ผลิตภัณฑ์ชนิดนีผสานรวม
คุณลักษณะทีเป็ นเอกลักษณ์ของนํ ามันหล่อลืนพืนฐานสังเคราะห์พร ้อมกับเนือจาระบีลเิ ธียมคอมเพล็กซ์คุณภาพสูง
ลักษณะนํ ามันหล่อลืนทีปราศจากไขและ
สัมประสิทธิการฉุดลากทีตํา (เปรียบเทียบกับนํ ามันแร่) ให ้ความสามารถในการสูบจ่ายทีอุณหภูมต
ิ ําอย่างยอดเยียม และแรงบิดเริมต ้นและแรงบิดขณะทํางานทีตํามาก
ผลิตภัณฑ์กลุ่มนีให ้การประหยัดพลังงานและสามารถลดอุณหภูมก
ิ ารใช ้งานในพืนทีรับโหลดของแบริงลูกกลิงทรงกลมและบอลแบริง
เนือจาระบีลเิ ธียมคอมเพล็กซ์
ช่วยในการยึดเกาะทีดีเยียม ความเสถียรเชิงโครงสร ้างและต ้านทานต่อนํ า จาระบีมีความเสถียรทางเคมีในระดับสูงและได ้รับการผสมสูตรด ้วยการผสมรวมสารเพิม
คุณภาพพิเศษหลายชนิด เพือให ้การปกป้ องทียอดเยียมต่อการสึกหรอ การเกิดสนิม และการกัดกร่อน และยังให ้ความหนืดทีเหมาะสมขณะทํางานทีอุณหภูมส
ิ ูงและตํา
ได ้ Mobilith SHC Series มีให ้เลือก 7 เกรด โดยแปรผันไปตามความหนืดของนํ ามันพืนฐาน ตังแต่เกรด ISO VG 100 ถึง 1500 และในเกรด NLGI ตังแต่ 2 ถึง 00

Mobilith SHC Series เป็ นตัวเลือกผลิตภัณฑ์อันดับแรกสําหรับผู ้ใช ้มากมายในหลายอุตสาหกรรมทัวโลก ชือเสียงของผลิตภัณฑ์กลุ่มนีมาจากคุณภาพ ความไว ้วางใจ
ได ้ คุณสมบัตเิ อนกประสงค์ทยอดเยี
ี
ยม และคุณประโยชน์ด ้านประสิทธิภาพการทํางานของผลิตภัณฑ์หล่อลืนนี

ล ักษณะสําค ัญและคุณประโยชน์
ผลิตภัณฑ์หล่อลืนในตระกูล Mobil SHC ได ้รับการยอมรับ และชืนชอบทัวโลกในแง่ของนวัตกรรมและสมรรถนะทีโดดเด่น Mobilith SHC series เป็ นสิงทีบ่งบอกถึงคํา
มันสัญญาอย่างต่อเนืองของ ExxonMobil ในการใช ้เทคโนโลยีขนสู
ั งเพือให ้ผลิตภัณฑ์ทยอดเยี
ี
ยมออกมา ปั จจัยสําคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Mobilith SHC series
คือการทํางานร่วมกันอย่างใกล ้ชิดระหว่างนักวิทยาศาสตร์ของเราและผู ้เชียวชาญด ้านการใช ้งานกับบรรดาผู ้ผลิตอุปกรณ์ (OEM) เพือให ้มันใจว่าผลิตภัณฑ์ของเรา
สามารถให ้สมรรถนะทียอดเยียมในการออกแบบอุปกรณ์เชิงอุตสาหกรรมทีปรับปรุงขึนใหม่อย่างต่อเนือง

การทํางานของเราร่วมกับบรรดาผู ้ผลิตอุปกรณ์
ช่วยให ้สามารถยืนยันผลลัพธ์ทได
ี ้จากการทดสอบในห ้องปฏิบัตก
ิ ารของเรา
แสดงถึงสมรรถนะ
ทีโดดเด่นของ
ผลิตภัณฑ์หล่อลืนกลุ่ม Mobilith SHC Series คุณประโยชน์เหล่านีรวมถึง อายุการใช ้งานของจาระบี ขีดความสามารถในการปกป้ องแบริงและอายุการใช ้งานทีนานขึน
ช่วงอุณหภูมก
ิ ารใช ้งานในช่วงกว ้าง และมีความเป็ นไปได ้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเชิงกลและการประหยัดพลังงาน

เพือปรับให ้เข ้ากับสภาวะทีต ้องเผชิญกับความร ้อนสูงของนํ ามัน ทีมนักวิทยาศาสตร์ด ้านสูตรผลิตภัณฑ์ของเรา ได ้เลือกนํ ามันพืนฐานสังเคราะห์ทเป็
ี นลิขสิทธิเฉพาะ
สําหรับ Mobilith SHC Series เนืองจากคุณสมบัตเิ ด่นของการต ้านทานความร ้อนและออกซิเดชัน ทีมนักวิทยาศาสตร์ของเราได ้พัฒนาเทคโนโลยีเนือจาระบีลเิ ธียม
คอมเพล็กซ์ททั
ี นสมัย และใช ้สารเพิมคุณภาพทีเฉพาะเจาะจงสําหรับเพิมประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Mobilith SHC Series แต่ละเกรด Mobilith SHC Series
ให ้ลักษณะสําคัญและคุณประโยชน์ดังต่อไปนี:

ล ักษณะสําค ัญ

ั
ข้อดีและประโยชน์ทอาจได้
ี
ร ับทางด้านศกยภาพ

สมรรถนะการทํางานทีอุณหภูมส
ิ ูงและอุณหภูมต
ิ ําทียอด
เยียม

ช่วงอุณหภูมก
ิ ารใช ้งานทีกว ้าง พร ้อมกับการปกป้ องอย่างยอดเยียมทีอุณหภูมส
ิ ูงและแรงบิดตําช่วยให ้
สตาร์ทเครืองจักรทีอุณหภูมต
ิ ําได ้ง่าย

ป้ องกันการสึกหรอ
อย่างยอดเยียม

การเกิดสนิมและการกัดกร่อนได ้ ลดเวลาหยุดเครืองจักรโดยไม่คาดหมายและค่าใช ้จ่ายด ้านการบํารุงรักษา
สึกหรอ การเกิดสนิมและการกัดกร่อน

เนืองจากสามารถลดการ

ความเสถียรทางความร ้อนจากภายนอกและต ้านทานต่อ
ออกซิเดชันทียอดเยียม

ยืดอายุการใช ้งานพร ้อมให ้ระยะเวลาการอัดซําจาระบีท ยาวนานออกไป
ี
และยืดอายุการใช ้งานของแบริง

สัมประสิทธิแรงฉุดลากตํา

มีความเป็ นไปได ้สําหรับการปรับปรุงอายุการใช ้งานเชิงกลและลดการสินเปลืองพลังงาน

มีทงในเกรดความหนื
ั
ดตําและสูง

ตัวเลือกสําหรับการปกป้ องแบริงความเร็วตําและรับโหลดหนักทียอดเยียม และตัวเลือกสําหรับความต ้อง
การสมรรถนะการทํางานทีอุณหภูมต
ิ ําทีดีเยียม

ความเสถียรเชิงโครงสร ้างทียอดเยียมในสภาพแวดล ้อม
ทีมีนํา

รักษาสมรรถนะการทํางานของจาระบีทยอดเยี
ี
ยมในสภาพแวดล ้อมทีมีนํา
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ล ักษณะสําค ัญ

ั
ข้อดีและประโยชน์ทอาจได้
ี
ร ับทางด้านศกยภาพ

การระเหยตํา

ช่วยต ้านทานการเพิมขึนของความหนืดทีอุณหภูมส
ิ ูงเพือให ้ระยะเวลาการอัดจาระบีและอายุการใช ้งาน
แบริงทียืดยาวออกไป

การใชง้ าน
ข ้อพิจารณาในการใช ้งาน: ในขณะทีจาระบี Mobilith SHC Series สามารถเข ้ากับผลิตภัณฑ์ท มี
ี สว่ นผสมของนํ ามันแร่ทัวไปได ้ แต่การผสมกันอาจไปลดสมรรถนะการ
ทํางานของผลิตภัณฑ์สุดท ้ายได ้ เราจึงขอแนะนํ าให ้ล ้างทําความสะอาดระบบอย่างทัวถึงก่อนทีจะเปลียนมาใช ้ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Mobilith SHC Series เพือให ้ได ้รับ
ประโยชน์ด ้านสมรรถนะสูงสุดของนํ ามันกลุ่มนี ในขณะทีจาระบีในกลุ่ม Mobilith SHC Series มีประโยชน์ด ้านสมรรถนะการทํางานมากมายเหมือนกัน แต่การใช ้งาน
ผลิตภัณฑ์เหล่านีจะเหมาะสมทีสุดตามทีได ้ให ้รายละเอียดไว ้สําหรับแต่ละเกรด
Mobilith SHC 100 เป็ นจาระบีรับแรงกดสูงและต ้านทานต่อการสึกหรอ แนะนํ าให ้ใช ้เป็ นหลักสําหรับการใช ้งานทีมีความเร็วสูง เช่น มอเตอร์ไฟฟ้ า ซึงต ้องการลด
แรงเสียดทาน การสึกหรอตํา และมีอายุการใช ้งานทียาวนาน จาระบีเกรดนีเป็ นเกรด NLGI 2 / ISO VG 100 ทีมีนํามันหล่อลืนพืนฐานสังเคราะห์ ช่วงอุณหภูมก
ิ ารทํา
งานอยู่ท ี -40º C* ถึง 150º C
• Mobilith SHC 220 เป็ นเกรดเอนกประสงค์ จาระบีแรงดันขันสุดเกรด NLGI 2 ได ้รับการแนะนํ าให ้ใช ้สําหรับการใช ้งานในอุตสาหกรรมและยานยนต์ท รัี บภาระหนัก
จาระบีเกรดนีใช ้นํ ามันหล่อลืนพืนฐานสังเคราะห์เกรด ISO VG 220 Mobilith SHC 220 มีช่วงอุณหภูมก
ิ ารทํางานทีแนะนํ าอยู่ท ี -40º C* ถึง 150º C
• Mobilith SHC 221 เป็ นเกรดเอนกประสงค์ จาระบีแรงกดสูง ได ้รับการแนะนํ าให ้ใช ้สําหรับการใช ้งานในอุตสาหกรรมและยานยนต์ท รัี บภาระหนัก โดยเฉพาะระบบ
ทีใช ้การจ่ายจาระบีแบบรวมศูนย์ จาระบีเกรดนีใช ้นํ ามันหล่อลืนพืนฐานสังเคราะห์เกรด ISO VG 220 Mobilith SHC 221 มีช่วงอุณหภูมก
ิ ารทํางานทีแนะนํ าอยู่ท ี -40º
C* ถึง 150º C
• Mobilith SHC 460 เป็ นจาระบีเกรด NLGI 1.5 ทีมีนํามันหล่อลืนพืนฐานสังเคราะห์เกรด ISO VG 460 และเป็ นจาระบีรับแรงกดสูงทีแนะนํ าสําหรับการใช ้งานใน
อุตสาหกรรมทีหนักหน่วงและการใช ้งานในเรือเดินสมุทร จาระบีเกรดนีให ้การปกป้ องแบริงทียอดเยียมภายใต ้การรับโหลดหนักทีความเร็วตําถึงปานกลาง และในการ
ใช ้งานทีมีคณ
ุ สมบัตส
ิ ําคัญด ้านการต ้านทานนํ า Mobilith SHC 460 ให ้สมรรถนะทียอดเยียมในการใช ้งานในโรงเหล็ก โรงกระดาษ และการใช ้งานในเรือเดินสมุทร มี
ช่วงอุณหภูมก
ิ ารทํางานทีแนะนํ าอยู่ท ี -30º C* ถึง 150º C
• Mobilith SHC 1000 Special เป็ นจาระบีเกรด NLGI 2 ทีมีนํามันหล่อลืนพืนฐานสังเคราะห์เกรด ISO VG 1000 และเสริมความแข็งแกร่งด ้วยสารหล่อลืนแข็งทีมี
ส่วนผสมของ 11% กราไฟต์ และ 1% โมลิบดีนัมไดซัลไฟด์ เพือให ้การปกป้ องแบริงกาบหรือแบริงลูกปื นทีทํางานภายใต ้สภาวะการหล่อลืนแบบ boundary ผลิตภัณฑ์
เกรดนีได ้รับการออกแบบมาเพือยืดอายุการใช ้งานของแบริงภายใต ้สภาวะการทํางานทีความเร็วตํามาก การเลือนหน ้าสัมผัส และอุณหภูมส
ิ ูง Mobilith SHC 1000
Special มีช่วงอุณหภูมก
ิ ารใช ้งานทีแนะนํ าอยู่ท ี -30°C* ถึง 150 °C ทีมีระยะเวลาการอัดซําจาระบีทเหมาะสม
ี
• Mobilith SHC 1500 จาระบีเกรดนีเป็ นเกรด NLGI 1.5 / ISO VG 1500 ทีมีนํามันหล่อลืนพืนฐานสังเคราะห์ จาระบีเกรดนีได ้รับการออกแบบมาเพือการใช ้งานใน
แบริงกาบและแบริงตลับลูกปื นทีทํางานภายใต ้ความเร็วตํามาก รับโหลดหนักและทํางานทีอุณหภูมส
ิ ูง Mobilith SHC 1500 มีช่วงอุณหภูมก
ิ ารใช ้งานทีแนะนํ าอยู่ท ี
-30°C* ถึง 150 °C ทีมีระยะเวลาการอัดซําจาระบีทเหมาะสม
ี
การให ้การหล่อลืนระบบด ้วย Mobilith SHC 1500 อย่างต่อเนืองจะมีประสิทธิผลมากในการยืดอายุการใช ้
งานของแบริงยาวนานออกในการใช ้งานทีมีแรงอัดลูกกลิงทีหนักหน่วง นอกจากนี Mobilith SHC 1500 ยังให ้สมรรถนะทียอดเยียมสําหรับการใช ้งานในแบริงลูกกลิง
เตาเผาหมุน (rotary kiln roller bearings) และในแบริงรถรางแบบรางถ่ายโอนตะกรัน (slag transfer rail car bearings)
• Mobilith SHC 007 จาระบีเกรดนีเป็ นเกรด NLGI 00 / ISO VG 460 ทีมีนํามันหล่อลืนพืนฐานสังเคราะห์ มีช่วงอุณหภูมก
ิ ารใช ้งานทีแนะนํ าอยู่ท ี -50°C* ถึง 150 °C
ทีมีระยะเวลาการอัดซําจาระบีทเหมาะสม
ี
การใช ้งานหลักทีแนะนํ าคือในกระปุกเกียร์อุตสาหกรรมทีทํางานภายใต ้อุณหภูมส
ิ ูง ซึงจาระบีกงนํ
ึ ามันหล่อลืนแบบทัวไปไม่
สามารถให ้อายุการใช ้งานทีต ้องการได ้ และในดุมล ้อทีไม่ได ้เป็ นตัวขับของรถพ่วงทีรับภาระหนัก

*การอ ้างถึงอุณหภูมต
ิ ําอยู่บนพืนฐานของผลทีได ้จากการทดสอบภายใต ้มาตรฐาน ASTM D 1478 และขีดจํากัดสูงสุดที 10,000 / 1000 gcm ทีจุดเริมต ้นและหลังจาก
1 ชัวโมงตามลําดับ

ข้อกําหนดและการร ับรอง
ผลิตภ ัณฑ์นได้
ี ร ับการร ับรองจากผูผ
้ ลิตต่อไปนี:

007

AAR-M942

100

1500

220

X

ผลิตภ ัณฑ์นได้
ี ร ับการแนะนําสําหร ับการใชง้ านทีต้องการ::

007

CEN EN 12081:2017

ผลิตภ ัณฑ์นผ่
ี านหรือเกินกว่าข้อกําหนดของ::

1000 SPECIAL

221

460

X

100

1000 SPECIAL

1500

220

221

460

X

007

100

1000 SPECIAL

1500

220

221

460
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ผลิตภ ัณฑ์นผ่
ี านหรือเกินกว่าข้อกําหนดของ::

007

100

1000 SPECIAL

DIN 51825:2004-06 - KPF HC 2 N-30

1500

220

221

460

X

DIN 51825:2004-06 - KP HC 1-2 N -30

X

DIN 51825:2004-06 - KP HC 1-2 N -40

X

DIN 51825:2004-06 - KP HC 2 N -30

X

DIN 51825:2004-06 - KP HC 2 N -40

X

DIN 51826:2005-01 - GP HC 00 K -30

X

คุณสมบ ัติและคุณล ักษณะทีกําหนด
คุณสมบ ัติ

007

100

1000
SPECIAL

1500

220

221

460

เกรด

NLGI 00

NLGI 2

NLGI 2

NLGI 1.5

NLGI 2

NLGI 1

NLGI 1.5

ประเภทของเนือจาระบี

ลิเธียม
คอมเพล็กซ์

ลิเธียม
คอมเพล็กซ์

ลิเธียม
คอมเพล็กซ์

ลิเธียม
คอมเพล็กซ์

ลิเธียม
คอมเพล็กซ์

ลิเธียม
คอมเพล็กซ์

ลิเธียม
คอมเพล็กซ์

สี, มองเห็นด ้วยตาเปล่า

แดง

แดง

เทาดํา

แดง

แดง

นํ าตาลไหม ้
อ่อน

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

Dropping Point, °C, ASTM D2265

265

265

265

265

265

265

Four-Ball Extreme Pressure Test, Weld
250
Load, kgf, ASTM D2596

250

620

250

250

250

250

Four-Ball Wear Test, Scar Diameter,
mm, ASTM D2266

0.5

0.50

0.50

คุณสมบัตป
ิ ้ องกันการกัดกร่อน,
อันดับ, ASTM D1743

การจัด

Four-Ball Wear Test, Scar Diameter, 40
kg, 1200 rpm, 1 h, 75 C, mm, ASTM 0.5
D2266
Penetration, 60X, 0.1 mm, ASTM
415
D217

0.50

280

280

ผ่าน

0.50

0.50

305

280

325

Rust, Rating, ASTM D1743

ผ่าน

SKF Emcor Rust Test, Distilled Water,
ASTM D6138

0,0

SKF Emcor Rust Test, Distilled Water,
Bearing 1, ASTM D6138

0

0

0

0

SKF Emcor Rust Test, Distilled Water,
Bearing 2, ASTM D6138

0

0

0

0

305

0
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007

US Steel Mobility @ -18 C, g/min,
AMS 1390

100

1000
SPECIAL

20.0

1500

220

3.0

11.0

221

460

5.0

ความหนืด @ 100 C, นํ ามันพืนฐาน,
mm2/s, ASTM D445

55.6

16.3

83.7

149

30.3

28.8

55.6

ความหนืด @ 40 C, นํ ามันพืนฐาน,
mm2/s, ASTM D445

460

100

1000

1500

220

220

460

ดัชนีความหนืด, ASTM D2270

188

175

164

212

179

169

188

6

2.6

2.5

3

4

3

Water Washout, Loss @ 79 C, wt%,
ASTM D1264

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 หรือของ
บริษัทสาขาบริษัทใดบริษัทหนึงถ ้าไม่ได ้ระบุไว ้
01-2564
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
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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