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Mobil Delvac 1600 ซรี ส
ี ์
Mobil Commercial Vehicle Lube , Thailand
นํ ามันเครืองยนต์ดเี ซลงานหนัก

รายละเอียดผลิตภ ัณฑ์
Mobil Delvac 1630 และ 1640 เป็ นนํ ามันเครืองยนต์ดเี ซลสมรรถนะสูงพิเศษทีผสมสูตรมาจากนํ ามันพืนฐานขันสูงและสารเพิมคุณภาพทีสมดุลซึงผ่านหรือเกินกว่าค่า
ั าของโลก นํ ามันหล่อลืนนีได ้รับการแนะนํ าโดย ExxonMobil สําหรับการใช ้งานกับเครืองยนต์ระบบเทอร์โบชาร์จที
มาตรฐานของผู ้ผลิตเครืองยนต์ดเี ซลสมัยใหม่ชนนํ
ติดตังอินเตอร์คูลเลอร์ของผู ้ผลิตในทวีปยุโรปและญีปุ่ นทีทํางานภายใต ้สภาวะทีหนักหน่วงและถนนนอกทางหลวง

ล ักษณะสําค ัญและคุณประโยชน์
ปั จจุบันนี เครืองยนต์ต ้องมีการปล่อยมลพิษตําซึงทําให ้ความต ้องการคุณลักษณะของนํ ามันหล่อลืนเครืองยนต์สูงขึนไปด ้วย การออกแบบเครืองยนต์ท มี
ี ขนาดเล็กลง
จะลดการใช ้นํ ามันหล่อลืน ส่งผลให ้ความจําเป็ นในการเติมนํ ามันใหม่เพือชดเชยสารเพิมคุณภาพทีใช ้หมดไปน ้อยลง ตําแหน่งแหวนลูกสูบด ้านบนทีสูงขึนกว่าเดิมทํา
ให ้ชันฟิ ลม
์ นํ ามันหล่อลืนเข ้าใกล ้อุณหภูมก
ิ ารเผาไหม ้เชือเพลิงมากขึน ซึงส่งผลให ้นํ ามันหล่อลืนมีความเค ้นทางอุณหภูมส
ิ ูงขึน แรงดันหัวฉีดนํ ามันเชือเพลิงทีเพิมขึน
และจังหวะเครืองยนต์ท ถู
ี กหน่วงเวลาช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม ้เชือเพลิง แต่ในขณะเดียวกันก็เพิมอุณหภูม ิ ภาระของชินส่วนเครืองยนต์และเพิมเขม่าใน
นํ ามันหล่อลืนด ้วย เทคโนโลยีขนสู
ั งในนํ ามันหล่อลืน Mobil Delvac 1630 และ 1640 ให ้สมรรถนะการทํางานทียอดเยียมทังในเครืองยนต์ดเี ซลสมัยใหม่รวมไปถึง
เครืองรุ่นเก่า ประโยชน์ท สํ
ี าคัญประกอบด ้วย:

ล ักษณะสําค ัญ

ข้อดีและประโยชน์ทอาจได้
ี
ร ับ
การควบคุมการสะสมตัวของคราบทีอุณหภูมส
ิ ูงได ้อย่างยอดเยียม

การปกป้ องทียอดเยียมต่อการข ้นหนืดขึนของนํ ามัน
การสะสมตัวของคราบที ยืดอายุการใช ้งานนํ ามันหล่อลืนนานกว่าช่วงระยะการเปลียนถ่ายนํ ามันหล่อลืน
อุณหภูมส
ิ ูง การก่อตัวของคราบเขม่า และการเสือมสลายของนํ ามัน
(Oil Drain Interval, ODI) ทีแนะนํ าของผู ้ผลิตเครือง (OEM)
ป้ องกันการติดของแหวนลูกสูบได ้อย่างยอดเยียม
การปกป้ องต่อการสึกหรอทียอดเยียม

ลดต ้นทุนการบํารุงรักษาและยืดอายุการใช ้งานเครืองยนต์

ความสามารถในการจัดการเขม่าทียอดเยียม

รักษาการควบคุมสภาพความหนืดและลดการสึกหรอ

การใชง้ าน
ได ้รับการแนะนํ าจาก ExxonMobil สําหรับการใช ้ใน:
• เครืองยนต์ดเี ซลจากผู ้ผลิตเครืองยนต์ดเี ซลชันนํ า
• รถบรรทุกงานเบาและงานหนักทีวิงบนถนนหลวง
• อุตสาหกรรมนอกเขตทางหลวงได ้แก่ การก่อสร ้าง การย่อยหิน และการเกษตร
• กลุ่มยานยนต์ทใช
ี ้ทังนํ ามันดีเซลและนํ ามันเชือเพลิงเบนซิน

ข้อกําหนดและการร ับรอง
ผลิตภ ัณฑ์นได้
ี ร ับการร ับรองจากผูผ
้ ลิตต่อไปนี:

1630

1640

MTU Category 2

X

X

ZF TE-ML 04B

X

X

ACEA E2

MOBIL DELVAC 1650

X
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ผลิตภ ัณฑ์นได้
ี ร ับการร ับรองจากผูผ
้ ลิตต่อไปนี:

1630

1640

API SF

X

MAN 270

X

MOBIL DELVAC 1650

ผลิตภ ัณฑ์นได้
ี ร ับการแนะนําสําหร ับการใชง้ านทีต้องการ::

1630

ACEA E2

X

Allison C-4

X

API CF

X

API SF

X

MAN 270

X

1640

X

X
X

คุณสมบ ัติและคุณล ักษณะทีกําหนด
คุณสมบ ัติ

1630

1640

MOBIL DELVAC 1650

เกรด

SAE 30

SAE 40

SAE 50

เถ ้า, ซัลเฟต, % โดยมวล, ASTM D874

1.4

1.4

1.4

0.892

0.896

ความหนาแน่น @ 15.6 C, g/cm3, ASTM D4052
จุดวาบไฟ, วิธ ี Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

250

256

290

ความหนืดไคนีมาติก @ 100 C, mm2/s, ASTM D445

11.5

14.1

19.5

ความหนืดไคนีมาติก @ 40 C, mm2/s, ASTM D445

90

132

202

จุดไหลเท, °C, ASTM D97

-30

-21

-18

ค่าความเป็ นด่าง, mgKOH/g, ASTM D2896

12

12

12

ดัชนีความหนืด, ASTM D2270

117

112

110

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 ้
11-2563
Esso (Thailand) Public Company Limited
3195/17-29 Rama IV Road
Klong Tan, Klong Toey District
Bangkok 10110
Thailand
+66 2 2624 000
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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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