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ี ละ 275 เอ็นซ ี
Mobiltac 375 NC, 325 NC and 275 NC โมบิลแทก 375 เอ็นซ,ี 325 เอ็นซแ
Mobil Industrial , Thailand
นํ ามันเกียร์

รายละเอียดผลิตภ ัณฑ์
โมบิลแทก 375 เอ็นซี, 325 เอ็นซี และ 275 เอ็นซี (Mobiltac 375 NC, 325 NC and 275 NC) เป็ นนํ ามันหล่อลืนสมรรถนะสูงพิเศษ ทีไม่มส
ี ารตะกัว ชนิดทีมีตวั ทํา
ละลาย หล่อลืนเกียร์เฟื องเปิ ดงานหนักทีคิดค ้นสําหรับการใช ้งานทีหลากหลายของเกียร์เฟื องเปิ ด และในเหมืองแร่ นํ ามันนีมีสารละลายทีไม่มค
ี ลอรีนทียังคงสภาพ
ของเหลวแม ้ในขณะการใช ้งานทีอุณหภูมต
ิ ํา ในขณะทีใช ้งาน ตัวทําละลายจะระเหยออกไป และให ้สารหล่อลืนทีมีความยืดหยุน
่ จับเกาะดี มีความแข็งแรงทนทาน
ตลอดอายุการใช ้งาน โมบิลแทก 375 เอ็นซี, 325 เอ็นซี และ 275 เอ็นซี (Mobiltac 375 NC, 325 NC and 275 NC) เกาะอย่างเหนียวแน่นทีฟั นเกียร์ และชินส่วนอืน ๆ
ของเครืองจักรโดยไม่กระเด็นออก จึงให ้การต ้านทานการสึกหรอ เหนียวข ้น ฟิ ลม
์ สมําเสมอทีหล่อลืนดีภายใต ้การหล่อลืนแบบบาวน์ดารี โมบิลแทก 275 เอ็นซี
(Mobiltac 275 NC) ผสมด ้วยสารเพิมคุณภาพทีเป็ นของแข็งจําพวก EP/anti-wear เพือเพิมการปกป้ องเครืองจักร
โมบิลแทก 375 เอ็นซี, 325 เอ็นซี และโมบิลแทก 275 เอ็นซี (Mobiltac 375 NC, 325 NC and Mobiltac 275 NC) ไม่แข็งกระด ้าง ลอกหรือแตกเป็ นแผ่นในอากาศที
เย็น คงตัวดี และไม่เกาะเป็ นก ้อนแข็งทีฐานของเฟื องเกียร์ การหยดและเยิมออกน ้อยมาก และง่ายต่อการทําความสะอาดด ้วยเศษผ ้าชุบสารละลาย นํ ามันหล่อลืนนีทน
ทานต่อฝน หิมะ และกระบวนการล ้างด ้วยนํ า มีจุดวาบไฟทีไม่กอ
่ ให ้เกิดอันตรายจากการติดไฟ นํ ามันหล่อลืนนีเป็ นนํ ามันหล่อลืนเกียร์และอุปกรณ์ในเหมืองแร่รุ่นใหม่ท ี
ง่ายต่อการทาด ้วยมือ หรือเครืองจ่ายอัตโนมัต ิ โมบิลแทก เอ็นซี เทคโนโลยีได ้กลายเป็ นผลิตภัณฑ์ทได
ี ้รับการยอมรับในกลุ่มผู ้ใช ้เกียร์เปิ ดและผู ้ทีทํางานในเหมืองแร่
ทัวโลกอย่างรวดเร็ว

ล ักษณะสําค ัญและคุณประโยชน์
ผลิตภัณฑ์โมบิลแทก เอ็นซี ซีรีส ์ (Mobiltac NC Series) เป็ นเทคโนโลยีลา่ สุดของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มโมบิลแทก (Mobiltac) ประสบความสําเร็จในการใช ้งานในเกียร์
เปิ ด และการใช ้งานในเหมืองแร่มาหลายทศวรรษ ผลิตภัณฑ์จากเทคโนโลยีใหม่นไม่
ี เป็ นอันตรายต่อสิงแวดล ้อมและให ้คุณประโยชน์ท เหนื
ี
อกว่าเทคโนโลยีทใช
ี ้ตัวทํา
ละลายแบบเก่า ซึงมีคุณประโยชน์ดังต่อไปนี:
ล ักษณะสําค ัญ

ั
ข้อดีและคุณประโยชน์ศกย์

ป้ องกันเฟื องเกียร์และส่วนประกอบอืนๆของเครืองจักรภายใต ้ขอบเขตของการหลื
อลืนแบบบาวน์ดารีได ้อย่างดีเยียม

การสึกหรอของเครืองจักรน ้อยมาก และไม่ต ้องหยุดเครือง ทําให ้ต ้นทุนอะไหล่
การหยุดและการบํารุงรักษาตํา

สามารถปั มทีอุณหภูมต
ิ ําได ้ดีเยียม

สตาร์ทง่ายทีอุณหภูมบ
ิ รรยากาศทีตํา และหลีกเลียงค่าใช ้จ่ายของการอุ่นนํ ามั
น

ต ้านทานการล ้างออกด ้วยนํ าอย่างดีเยียม

ป้ องกันเป็ นเลิศในสภาวะแวดล ้อมทีเปี ยก ลดเวลาทีหยุดโดยไม่คาดหมาย

การไหลเยิมและหยดน ้อยมาก

ลดการสูญเสียผลิตภัณฑ์และค่าใช ้จ่ายของผลิตภัณฑ์ใหม่

ไม่ลอกหรือแตกเป็ นแผ่นทีอุณหภูมต
ิ ํา

ให ้ฟิ ลม
์ หล่อลืนในการป้ องกันทีอุณหภูมต
ิ ํา

ง่ายต่อการทําความสะอาดด ้วยผ ้าและสารละลายทัวไปหรือนํ ายาทําความสะอาด

มีความปลอดภัยและลดค่าใช ้จ่ายในการบํารุงรักษา

การใชง้ าน
โมบิลแทก 375 เอ็นซี, 325 เอ็นซี และโมบิลแทก 275 เอ็นซี (Mobiltac 375 NC, 325 NC and Mobiltac 275 NC) ได ้รับการออกแบบสําหรับใช ้ในเกียร์เปิ ด และงาน
ในเหมืองแร่ทหลากหลาย
ี
ได ้แก่:
โมบิลแทก 375 เอ็นซี (Mobiltac 375 NC) ประกอบด ้วยนํ ามันพืนฐาน ความหนืดสูง ทีแนะนํ าให ้ใช ้หล่อลืนเกียร์เปิ ดนํ าหนักสูง รวมถึงการใช ้งานทีอุณหภูมส
ิ ูง
ตัวอย่างเช่น เกียร์แหวนของเตาเผาซีเมนต์ และเกียร์ขนาดใหญ่ของเครืองบดแร่
โมบิลแทก 325 เอ็นซี (Mobiltac 325 NC) ถูกแนะนํ าให ้ใช ้ในงานเช่นเดียวกับโมบิลแทก 375 เอ็นซี (Mobiltac 375 NC) มีส่วนผสมของตัวทําละลายมากกว่า
และมีความหนืดตํากว่า เพือสะดวกต่อการใช ้งานทีอุณหภูมท
ิ เย็
ี นกว่า
โมบิลแทก 275 เอ็นซี (Mobiltac 275 NC) ถูกออกแบบเพือให ้การหล่อลืนในเหมืองแร่และเครืองตักหน ้าดิน รางเลือน และเครืองมือทีเกียวข ้อง ทังเกียร์เปิ ด
เฟื องหวีกับเฟื องกลม สวิงเกียร์ เสาปั นจัน และด ้ามเปลียนเกียร์
อุณหภูมต
ิ ําสุดสําหรับการใช ้งานของ โมบิลแทก 325 เอ็นซี (Mobiltac 325 NC) คือ -18ºC, 375 เอ็นซี (375 NC) คือ -1ºC และ 275 เอ็นซี (275 NC) คือ -9ºC

คุณสมบ ัติทวไป
ั
โมบิลแทก เอ็นซี (Mobiltac NC)

โมบิลแทก 375 เอ็นซี (Mobiltac 375 โมบิลแทก 325 เอ็นซี (Mobiltac 325

โมบิลแทก275
275 เอ็นซี (Mobiltac 275
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NC)

NC)

NC)

เหนียว, กึงของเหลว, สีดํา

เหนียว, กึงของเหลว, สีดํา

เหนียว, กึงของเหลว, สีดํา

cSt @ 40ºC, มีตัวทําละลาย

5000

1500

-

cSt @ 100ºC, ไม่มีตัวทําละลาย

1260

1000

-

จุดวาบไฟ, ºC, ASTM D 92

135

110

150

ความถ่วงจําเพาะ @ 15.6ºC , ASTM D
4052

0.96

0.95

0.99

อุณหภูมส
ิ ูงสุดในการใช ้งาน, 0ºC

121

93

-

ลักษณะภายนอก
ความหนืด, ASTM D 445

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 ้
09-2563
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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