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โมบิล 1™ 0W-40
Mobil Passenger Vehicle Lube , Thailand
นํ ามันเครืองยนต์สังเคราะห์ขนสู
ั ง

รายละเอียดผลิตภ ัณฑ์
ั าของโลกทีให ้สมรรถนะและการปกป้ องทีดีทสุ
Mobil 1™ เป็ นแบรนด์นํามันเครืองสังเคราะห์ชนนํ
ี ดของเรา

นํ ามันเครืองยนต์สังเคราะห์ขนสู
ั ง Mobil 1™ 0W-40 ได ้รับการพัฒนาทางวิศวกรรมสําหรับเทคโนโลยีเครืองยนต์ระบบเบนซินและดีเซลรุ่นล่าสุด (ไม่มีตัวกรองอนุภาค
ระบบดีเซลหรือ DPF) เพือส่งมอบสมรรถนะทียอดเยียมตลอดเวลา ให ้พลังการทําความสะอาด การป้ องกันต่อการสึกหรอ และสมรรถนะโดยรวมทียอดเยียม Mobil 1
0W-40 ช่วยดูแลรักษาให ้เครืองยนต์ของคุณทํางานเหมือนใหม่ในทุกสภาพการขับขี

ล ักษณะสําค ัญและคุณประโยชน์
Mobil 1 0W-40 ได ้รับการผลิตด ้วยสูตรการผสมทีมีกรรมสิทธิจากนํ ามันพืนฐานสังเคราะห์สมรรถนะสูงพร ้อมกับเสริมสมรรถนะด ้วยระบบสารเพิมคุณภาพทีปรับสมดุล
อย่างแม่นยํา
• ผ่านหรือเกินกว่าการรับรองล่าสุดของผู ้ผลิตอุปกรณ์ (OEM) และการรับรองทางอุตสาหกรรม
ั
• ได ้รับเลือกเป็ นนํ ามันเครืองทีเติมจากโรงงานสําหรับยานยนต์ชนยอดของโลกหลากหลายรุ
่น
• ให ้สมรรถนะโดยรวมทียอดเยียม
• ให ้ความสามารถทางอุณหภูมต
ิ ําทียอดเยียมเพือปกป้ องเครืองยนต์ได ้อย่างรวดเร็วในขณะสตาร์ทเครือง
• เพิมคุณสมบัตด
ิ ้านแรงเสียดทานทีช่วยประหยัดการใช ้นํ ามันเชือเพลิง
• ให ้การปกป้ องอย่างรวดเร็วเพือลดการสึกหรอและคราบสะสมในเครืองยนต์แม ้แต่ในสภาพการขับขีทีทรหดทีสุด
• ให ้พลังการทําความสะอาดทียอดเยียมสําหรับเครืองยนต์ทปนเปื
ี
อน

การใชง้ าน
Mobil 1 0W-40 เป็ นผลมาจากการพัฒนาร่วมกันอย่างครอบคลุมร่วมกับผู ้ผลิตอุปกรณ์รายหลักและการใช ้เทคโนโลยีการหล่อลืนล่าสุด ทําให ้ได ้รับการแนะนํ าสําหรับ
ยานยนต์สมัยใหม่หลายชนิด ซึงนํ ามันเครืองนีจะช่วยให ้เครืองยนต์ได ้รับสมรรถนะทียอดเยียมแม ้ในสภาพการขับขีทีต ้องใช ้งานหนักเป็ นส่วนใหญ่
• เทคโนโลยีเครืองยนต์ล่าสุดรวมถึงเทอร์โบชาร์จ ไดเร็กอินเจ็คชัน ระบบดีเซล (ไม่มี DPF) และระบบไฮบริด
• เครืองยนต์สมรรถนะสูง
• สภาวะการทํางานส่วนใหญ่ ตังแต่ระดับเบาไปจนถึงงานหนัก

ให ้ศึกษาในคู่มือสําหรับผู ้ใช ้ยานยนต์เพือตรวจสอบเกรดความหนืดทีแนะนํ าและข ้อกําหนดสําหรับยานพาหนะเฉพาะของคุณเสมอ

ข้อกําหนดและการร ับรอง
ผลิตภ ัณฑ์นได้
ี ร ับการร ับรองจากผูผ
้ ลิตต่อไปนี:
MB-Approval 229.3
MB-Approval 229.5
Nissan Genuine Performances
VW 502 00
VW 505 00
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ผลิตภ ัณฑ์นได้
ี ร ับการแนะนําสําหร ับการใชง้ านทีต้องการ::
API CF
FIAT 9.55535-M2
VW 503 01

ผลิตภ ัณฑ์นผ่
ี านหรือเกินกว่าข้อกําหนดของ::
API SJ
API SL
API SM
API SN
ACEA A3/B3
ACEA A3/B4
Ford WSS-M2C937-A

คุณสมบ ัติและคุณล ักษณะทีกําหนด
คุณสมบ ัติ
เกรด

SAE 0W-40

ความหนืดไคนีมาติก @ 100 C, mm2/s, ASTM D445

12.9

ความหนาแน่น @ 15 C, g/cm3, ASTM D4052

0.846

ความหนืดไคนีมาติก @ 40 C, mm2/s, ASTM D445

71

เถ ้า, ซัลเฟต, % โดยมวล, ASTM D874

1.34

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

226

ดัชนีความหนืด, ASTM D2270

185

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 ้
05-2563
Esso (Thailand) Public Company Limited
3195/17-29 Rama IV Road
Klong Tan, Klong Toey District
Bangkok 10110
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Thailand
+66 2 2624 000
http://www.exxonmobil.com
ึ
คุณสมบัตท
ิ ัวไปเป็ นคุณสมบัตป
ิ กติทได
ี ้จากความทนทานการผลิตและไม่จัดอยู่ในข ้อมูลจําเพาะผลิตภัณฑ์
อาจพบความแตกต่างในคุณสมบัตซ
ิ งไม่
ส่งผลกระทบ
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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