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โมบีล วาคูโอลีน™ 1400 ซรี ส
ี ์
Mobil Industrial , Thailand
นํ ามันไฮดรอลิกและนํ ามันหล่อลืนรางเลือน

รายละเอียดผลิตภ ัณฑ์
นํ ามันโมบีลวาคูโอลีน™ 1400 ซีรีสเ์ ป็ นนํ ามันหล่อลืนสมรรถนะสูงเป็ นพิเศษทีได ้รับการออกแบบเพือตอบสนอง
ความต ้องการของเครืองกลโรงงานทีใช ้นํ ามันชนิดเดียเพือระบบไฮดรอลิกและเพือหล่อลืนรางเลือนผลิตจาก
นํ ามันแร่คุณภาพสูงกับเทคโนโลยีสารเติมเฉพาะทีให ้การหล่อลืนทีเป็ นเลิศและขจัดส่วนเหนียวเหนอะหนะ
้งานหนักให ้เสถียรภาพในระดับสูงต่อการเกิดออกซิเดชันและความร ้อน
และผงโลหะในรางเกียร์ดงและใช
ิ
จึงเพิมอายุใช ้งานและรักษาให ้ผิวหล่อลืนสะอาดและปราศจากสิงกัดกร่อนหรือเขม่าทีอาจหลุดออกจากผิว
ขัดมันทีมีคณ
ุ ภาพสูงและแม่นยํานํ ามันโมบีลวาคูโอลีน 1400 ซีรีสใ์ ห ้ความสมดุลสูงสุดต่อความต ้องการต่างๆ
ทีหลากหลาย
นํ ามันเหล่านีเป็ นผลจากเทคโนโลยีนวัตกรรมทีให ้การเสียดทานตําเพือให ้ระดับการผลิตทียอมรับได ้ของชิน
ส่วนคุณภาพโดยทีเครืองกลโรงงานให ้ผลผลิตสูงและหยุดซ่อมน ้อยทีสุดทีต ้องการในทุกวันนีสามารถยับยัง
ออกซิเดชันและคราบเหนียวกับตะกรันบนผิวลืนกับระบบไฮดรอลิกในขณะรับโหลดได ้อย่างดีเยียมเพือ
ควบคุมการสึกหรอของชินส่วนและยืดอายุใช ้งานของอุปกรณ์

ล ักษณะสําค ัญ และประโยชน์
นํ ามันโมบีลวาคูโอลีน 1400 ซีรีสไ์ ด ้รับการพัฒนาเพือให ้การปกป้ องเครืองกลเป็ นพิเศษและตอบสนองความต ้อง
การของระบบไฮดรอลิกในขณะทีตรงกับความต ้องการหล่อลืนทีเข ้มงวดคุณสมบัตท
ิ เสถี
ี
ยรต่อการเกิดออกซิเดชัน
และทนความร ้อนทําให ้เครืองจักรสะอาดขึนและลดการบํารุงรักษาบ่อยๆคุณสมบัตเิ ด่นทังสองประการไม่ทําให ้การ
ทํางานของระบบไฮดรอลิกหรือติดขัดในรางเลือนด ้อยลงไปทําให ้ใช ้งานได ้อย่างมีประสิทธิภาพในระบบทังสอง
ขณะลดผลทางลบทีอาจเกิดจากความสกปรกของนํ ามันกับนํ าหรือสารทําความเย็นชนิดทีละลายนํ า
ล ักษณะสําค ัญ

ข้อดีและคุณประโยชน์

คุณสมบัตล
ิ ดการเสียดทาน

ขจัดคราบเหนียวและการหลวมคลอนของผิวหล่อลืน
ปรับปรุงความแม่นยําของชินส่วน
ให ้ชินงานขันสุดท ้ายตามข ้อกําหนด

ความทนทานต่อความร ้อนและการเกิดออกซิเดชัน

ลดช่วงเวลาบํารุงรักษา
ลดการเกิดเม่าและตะกรัน
ทําให ้ผิวหล่อลืนสะอาด

ป้ องกันสนิมและการกัดกร่อน

รักษาสภาพผิวหล่อลืนให ้ดีเยียม
ลดงานบํารุงรักษาเพือขจัดสนิมและสิงกัดกร่อน

ไม่รวมกับนํ าหรือสารทีละลายนํ า

ลดผลในทางลบต่อชินงานเนืองจากวัสดุเหล่านี
เพิมอายุใช ้งานและสมรรถนะของสารทําความเย็นชนิดละลายนํ า
ช่วยขจัดนํ าและสารทําความเย็นชนิดละลายนํ าออกจากระบบไฮดรอลิกและเพิมอายุใช ้งาน

คุณสมบัตย
ิ ด
ึ ประสาน

ป้ องกันการชะล ้างจากผิวสัมผัส
ป้ องกันพืนผิวจากสนิมและการกัดกร่อน
ประกันความละเอียดและแม่นยําของชินงานขึนรูป

คุณสมบัตริ ับโหลด

ลดการสึกหรอ
ยืดอายุของอุปกรณ์

เหมาะสมกับโลหะหลายชนิด

ให ้การปกป้ องทังชินส่วนเหล็กและไม่ใช่เหล็ก

ออกแบบเพือเป้ าหมาย 2 ประการ

กําจัดปั ญหาความสกปรกต่อกันและชินงานผิดประเภท
ลดความต ้องการผลิตภัณฑ์มากมาย

การใชง้ าน
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เครืองกลโรงงานมีระบบร่วมสําหรับไฮดรอลิกและการหล่อลืน
ใช ้งานเมือความสกปรกของนํ ามันหล่อลืนกับนํ ามันไฮดรอลิกทําให ้สมรรถนะลดลง
เครืองจักรทีมีระบบแยกในการหล่อลืนและไฮดรอลิกทีควรใช ้นํ ามันชนิดเดียวในทังสองระบบ
พืนทีทีนํ ามันหล่อลืนจากแร่งปกป้ องผิวได ้ไม่พอเพียง

คุณสมบ ัติ ทวไป
ั

โมบีล วาคูโอลีน 1405

โมบีล วาคูโอลีน 1409

โมบีล วาคูโอลีน 1419

32

68

220

cSt ที 40ºC

32

68

215

cSt ที 100ºC

5.3

8.57

19.0

ดัชนีความหนืด , ASTM D 2270

96

96

96

การกัดกร่อนแผ่นทองแดง, 3 ชัวโมงที 100ºC, ASTM D 130

1B

1B

1B

คุณสมบัตต
ิ ่อต ้านสนิม, ASTM D 665A

Pass

Pass

Pass

จุดไหล, ºC, ASTM D 97, (สูงสุด)

-12

-6

-6

จุดวาบไฟ, ºC, ASTM D 92

210

218

257

เกรดความหนืดตามมาตรฐาน ISO
ความหนืด, ASTM D 445

สุขภาพและความปลอดภ ัย
์ ลิตจากนํ ามันปิ โตรเลียมคุณภาพสูงโดยผสมกับสารเติมทีเลือกเฟ้ นแล ้ว
นํ ามันโมบีลวาคูโอลีน 1400 ซีรีสผ
ให ้ความสําคัญต่อสุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากรเช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์เลียงการสัมผัสผิวหนังเป็ น
เวลานานกระเด็นเข ้าตากลืนกินหรือสูดดมไอโปรดดูรายละเอียดเพิมเติมจากแผ่นข ้อมูลความปลอดภัยของ
นํ ามันอิมพีเรียลของเรา
รูปโลโก ้โมบีล และรูปม ้าบินเป็ นเครืองหมายการค ้าของบริษัทเอ็กซอนโมบีลหรือบริษัทในเครือ
09-2562
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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