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Mobil ATF 220
Mobil Passenger Vehicle Lube , Thailand
นํ ามันเกียร์อัตโนมัต ิ

รายละเอียดผลิตภ ัณฑ์
Mobil ATF 220 เป็ นนํ ามันหล่อลืนสมรรถนะสูงสําหรับเกียร์ระบบอัตโนมัตใิ นยานยนต์รุ่นเก่าทีระบุให ้ใช ้นํ ามันหล่อลืนสมรรถนะระดับ Dexron IID. นอกจากนียังใช ้เป็ น
นํ ามันไฮดรอลิกในการใช ้งานทีเฉพาะเจาะจงอีกด ้วย

ล ักษณะสําค ัญและคุณประโยชน์
Mobil ATF 220 ผสมสูตรมาจากนํ ามันพืนฐานคุณภาพสูงกับสารเพิมคุณภาพพิเศษ ได ้แก่ สารปรับปรุงดัชนีความหนืด สารต ้านการเกิดออกซิเดชัน และสารลดการเกิด
ฟองเพือให ้การทํางานทีราบรืนและควบคุมการเสียดทาน การสึกหรอ ผลิตภัณฑ์นีให ้ประสบการณ์การขับขียานยนต์ทยอดเยี
ี
ยมแม ้แต่ภายใต ้การขับขีทีหลากหลาย
สภาวะในยานยนต์รุ่นก่อนปี 1994 หลากหลายรุ่น ลักษณะสําคัญและคุณประโยชน์หลักประกอบไปด ้วย:

ล ักษณะสําค ัญ

ั
ข้อดีและประโยชน์ทอาจได้
ี
ร ับทางด้านศกยภาพ

ความเสถียรทางความร ้อนและออกซิเดชันทีดี

ต ้านทานการสะสมตัวของคราบเงา คราบเลน และคราบเขม่าเพือรักษาความสะอาดของระบบเกียร์เพือให ้การทํา
งานทีมีประสิทธิภาพตลอดอายุการเติมนํ ามันหล่อลืน

คุณสมบัตก
ิ ารต ้านทานการสึกหรอทีดี

ได ้ตามข ้อกําหนดด ้านการสึกหรอเพือให ้อายุการใช ้งานระบบเกียร์ยาวนานขึน

ความสามารถในการไหลตัวทีอุณหภูมต
ิ ําที
ยอดเยียม

ช่วยปรับปรุงในการสตาร์ทเครืองและทําความสะอาดระบบหล่อลืนอย่างรวดเร็วทีอุณหภูมต
ิ ํา

คุณสมบัตก
ิ ารควบคุมการเกิดฟองได ้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ให ้ความรู ้สึกทีเปลียนเกียร์ได ้ราบรืนและทนทานและลดการสูญเสียนํ ามันหล่อลืนในสภาพการใช ้งานทีหนักหน่วง

ี ทัวไปทังหมดทีใช ้ใน
เข ้ากันได ้กับวัสดุซล
ระบบเกียร์ Type IID

รักษาการควบคุมการรัวไหลได ้อย่างมีประสิทธิภาพ

การใชง้ าน
Mobil ATF 220 ได ้รับการแนะนํ าให ้ใช ้สําหรับระบบเกียร์อัตโนมัตแ
ิ ละเกียร์แมนวลบางรุ่นในยานยนต์สว่ นบุคคลและรถบรรทุกเบาทีระบุให ้ใช ้นํ ามันหล่อลืนสมรรถนะ
ระดับ Dexron IID รวมไปถึงระบบพวงมาลัยพาวเวอร์ทเกี
ี ยวข ้อง นอกจากนียังเหมาะสําหรับการใช ้ในระบบไฮดรอลิกพิเศษบางระบบในอุปกรณ์การเกษตรและการติด
ตังอืนๆ ทีมีความต ้องการของระบบหล่อลืนทีคล ้ายกัน ขอแนะนํ าให ้ผู ้ใช ้ตรวจสอบจากข ้อกําหนดของผู ้ผลิตอุปกรณ์ การใช ้งานอืนๆ ได ้แก่:
• ระบบพวงมาลัยพาวเวอร์ยานยนต์นอกทางหลวงและระบบไฮดรอลิกอืนๆ ทีระบุให ้ใช ้นํ ามันสมรรถนะระดับ Dexron IID หรือ Allison C-4
• ระบบไฮดรอลิกและส่วนประกอบทางอุตสาหกรรม

ข้อกําหนดและการร ับรอง
ผลิตภ ัณฑ์นได้
ี ร ับการร ับรองจากผูผ
้ ลิตต่อไปนี:
MAN 339 Typ V1
MAN 339 Typ Z1
MB-Approval 236.7
VOITH TURBO H55.6335.xx

24.01.2021

Mobil ATF 220

Page 2 of 3

ผลิตภ ัณฑ์นได้
ี ร ับการร ับรองจากผูผ
้ ลิตต่อไปนี:
ZF TE-ML 04D
ZF TE-ML 11A
ZF TE-ML 14A

ผลิตภ ัณฑ์นได้
ี ร ับการแนะนําสําหร ับการใชง้ านทีต้องการ::
Allison C-4
CATERPILLAR TO-2
Ford ESR-M2C163-A2
GM DEXRON II
GM Type A Suffix A
Renk Doromat
VOLVO 97340

คุณสมบ ัติและคุณล ักษณะทีกําหนด
คุณสมบ ัติ
ความหนืด Brookfield @ -40 C, mPa.s, ASTM D2983

33000

สี, มองด ้วยตาเปล่า

แดง

ความหนาแน่น @ 15 C, g/ml, ASTM D4052

0.870

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

200

ความหนืดไคนีมาติก @ 100 C, mm2/s, ASTM D445

7.0

ความหนืดไคนีมาติก @ 40 C, mm2/s, ASTM D445

37.0

จุดไหลเท, °C, ASTM D97

-44

ดัชนีความหนืด, ASTM D2270

153

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 ้
12-2562
Esso (Thailand) Public Company Limited
3195/17-29 Rama IV Road
Klong Tan, Klong Toey District
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Bangkok 10110
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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