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Mobilgrease XHP™ Mine Series
Mobil Grease , Thailand
จาระบีลเิ ธียมคอมเพล็กซ์เกรดพรีเมียมมีส่วนผสมโมลิบดีนัมไดซัลไฟด์

รายละเอียดผลิตภ ัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ Mobilgrease XHP™ Mine ได ้รับการออกแบบมาเฉพาะสําหรับการหล่อลืนอุปกรณ์นอกทางหลวงและการเหมืองแร่งานหนักพิเศษ ด ้วยเกรด NLGI ครบทุก
์ ลิตภัณฑ์ของจาระบีลเิ ธียมคอมเพล็กซ์นีมีส่วนผสม 5% ของโมลิบดีนัมไดซัลไฟด์ สามารถใช ้งานได ้ในหลากหลายเงือนไขและอุณหภูมก
ช่วงเกรด ซีรีสผ
ิ ารทํางานใน
์ ีคุณสมบัตด
ช่วงกว ้างเพือให ้การปรับปรุงผลผลิตของงาน ผลิตภัณฑ์ Mobilgrease XHP Mine ซีรีสม
ิ ้านแรงดันและทนทานต่อการสึกหรอได ้อย่างดีเยียมนอกเหนือจาก
การรักษากําลังของอุปกรณ์อย่างยอดเยียม ทนต่อการชะล ้างด ้วยนํ า การฉีดพ่นด ้วยนํ าได ้ดีมาก และยืดอายุการใช ้งานของอุปกรณ์ภายใต ้เงือนไขการทํางานทีหนัก
ี ทัวไป
หน่วง จาระบีสําหรับงานหนักพิเศษชุดนีให ้ความเสถียรเชิงโครงสร ้างทียอดเยียม ไม่กัดกร่อนเหล็กหล ้าหรืออัลลอยด์แบริงทองแดง และทํางานเข ้ากับวัสดุซล
ได ้
ผลิตภัณฑ์ Mobilgrease XHP 320 Mine, 321 Mine และ 322 Mine ได ้รับการพัฒนาอย่างพิเศษเฉพาะเพือประสิทธ ิภาพขันสูงสุดของหมุดยึดบุ ้งกี สลักแกนหมุน
และชินส่วนแชสซีท รัี บโหลดหนัก ผลิตภัณฑ์ Mobilgrease XHP 100 Mine และ 320 Mine เหมาะเป็ นพิเศษสําหรับระบบหล่อลืนแบบรวมศูนย์ของอุปกรณ์งานหนักที
ต ้องการจาระบีเกรด NLGI 0 Mobilgrease XHP 100 Mine และ 320 Mine ได ้รับการแนะนํ าจาก ExxonMobil ให ้ใช ้งานในระบบหล่อลืนแบบรวมศูนย์ท พบในอุ
ี
ปกรณ์
นอกทางหลวงและการเหมืองแร่ Mobilgrease XHP 100 Mine ให ้ความสามารถในการจ่ายออกทีดจ
ี นถึงอุณหภูมต
ิ ําที -50°C (-58°F) Mobilgrease XHP 321 Mine
เป็ นจาระบีเกรด NLGI 1 ทีให ้ความสามารถในการสูบจ่ายทีอุณหภูมต
ิ ําดีมากซึงถูกพัฒนาขึนมาสําหรับการใช ้งานในอุณหภูมต
ิ ํา Mobilgrease XHP 322 Mine เป็ น
จาระบีเกรด NLGI 2 สําหรับใช ้งานในการหล่อลืนแชสซีเอนกประสงค์

ล ักษณะสําค ัญและคุณประโยชน์
ั าในกลุ่มแบรนด์ Mobilgrease ซึงมีขอเสี
Mobilgrease XHP 100 Mine, 320 Mine, 321 Mine และ 322 Mine เป็ นผลิตภัณฑ์ชนนํ
ื ยงเป็ นทียอมรับในด ้านนวัตกรรมและ
ประสิทธิภาพทียอดเยียม จาระบี Mobilgrease XHP Mine ซีรีส ์ ได ้รับการออกแบบมาภายใต ้เทคโนโลยีการผสมสูตรของเราและพร ้อมให ้บริการสนับสนุนจากเจ ้า
หน ้าทีฝ่ ายบริการทางเทคนิคทัวโลกของเรา
Mobilgrease XHP 100 Mine, 320 Mine, 321 Mine และ 322 Mine ได ้รับการออกแบบมาอย่างพิเศษเฉพาะให ้ได ้ตามความต ้องการของอุปกรณ์นอกทางหลวงและ
การเหมืองแร่ทต
ี ้องการประสิทธิภาพในการรับแรงกด (EP) / ต ้านทานการสึกหรอทียอดเยียม และยังยึดเกาะกับชินส่วนแม ้ในสภาวะทีหนักหน่วงจากนํ าฉีดพ่น การ
เลือนไปมาสูง และอุณหภูมส
ิ ูง จาระบีกลุ่มนีมีลักษณะสําคัญ ข ้อดีและคุณประโยชน์ท อาจมี
ี
ดงั ต่อไปนี:
ล ักษณะสําค ัญ

ข้อดีและคุณประโยชน์ทอาจมี
ี

คุณสมบัตก
ิ ารรับแรงกด (EP) และต ้านทานการสึกหรอทียอดเยียม

การปกป้ องอุปกรณ์ทดี
ี เยียม
และความเป็ นไปได ้ในการยืดอายุการใช ้งานของ
อุปกรณ์แม ้ในสภาวะการทํางานทีหนักหน่วง

ส่วนผสมของโมลิบดีนัมไดซัลไฟด์ในอัตราสูง

การปกป้ องอุปกรณ์ทให
ี ้ประสิทธิภาพสูงสุดในกลไกการเลือนไปมาระดับสูง
ยืดช่วงเวลาการถ่ายนํ ามันหล่อลืนออกไป

ความต ้านทานต่อการชะล ้างด ้วยนํ าและการฉีดล ้างออกทียอดเยียม

ให ้ความมันใจในการหล่อลืนและการปกป้ องทีเหมาะสมแม ้ในสภาพแวดล ้อมการ
ทํางานทีหนักหน่วง

และ

ความสามารถในการปั มจ่ายทีอุณหภูมต
ิ ํา และความสามารถของระบบแบบรวม ให ้ความสามารถในการปั มจ่ายทีอุณหภูมต
ิ ําและประสิทธิภาพการสตาร์ตเครืองที
ศูนย์ทดี
ี มาก (Mobilgrease XHP 100 Mine และ 320 Mine)
ยอดเยียม ลักษณะสําคัญหลักสําหรับการใช ้งานในพืนทีห่างไกล

การใชง้ าน
Mobilgrease XHP 100 Mine, 320 Mine, 321 Mine และ 322 Mine ได ้รับการแนะนํ าสําหรับการใช ้งานอุปกรณ์นอกทางหลวงและการเหมืองแร่ท รัี บงานหนักในแง่
ของความหนักหน่วงในการทํางานและมีการฉีดพ่นนํ า การใช ้งานเฉพาะด ้านจะรวมถึง:
หมุดยึดบุ ้งกี สลักแกนหมุน และชินส่วนแชสซีรับโหลดหนัก
ระบหล่อลืนแบบรวมศูนย์ของอุปกรณ์งานหนัก
การหล่อลืนแชสซีเอนกประสงค์
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คุณสมบ ัติทวไป
ั
Mobilgrease XHP 100 Mobilgrease XHP 320 Mobilgrease XHP 321 Mobilgrease XHP 322
Mine
Mine
Mine
Mine
เบอร์ NLGI

0

0

1

2

ประเภทของสบู่

ลิเธียมคอมเพล็กซ์

ลิเธียมคอมเพล็กซ์

ลิเธียมคอมเพล็กซ์

ลิเธียมคอมเพล็กซ์

สี, มองเห็นด ้วยตาเปล่า

สีเทา-ดํา

สีเทา-ดํา

สีเทา-ดํา

สีเทา-ดํา

โมลิบดีนัมไดซัลไฟด์, % โดยนํ าหนัก

5

5

5

5

ระยะจมลึกในเนือจารบี, ขณะทํางาน 25 องศาเซลเซียส,
370
ASTM D 217, mm/10

370

325

280

จุดหยด, ºC, ASTM D 2265

200

270

270

270

100

320

320

320

การเปลียนแปลงอย่างคงทีของการทะลุผา่ น, Roll Stability,
+14
ASTM D 1831, mm/10

0

±10

±10

การชะล ้างนํ า, ASTM D 1264, 79°C, % สูญเสีย

-

-

10

2

การฉีดพ่นด ้วยนํ า, ASTM D 4049, % สูญเสีย

-

-

28

16

U.S. การเคลือนตัว, AM-S 1390, gms/min (˚C/˚F)

32 (-29/-20)

-

15 (-7/20)

11 (-12/10)

การสึกหรอ 4-Ball, ASTM D 2266, Scar, mm

0.4

0.4

0.4

0.4

การปกป้ องต่อการกัดกร่อน, ASTM D 1743, พิกัด

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

การกัดกร่อนของแผ่นทองแดง, ASTM D 4048

1A

1A

1A

1A

ภาระจุดเชือมแบบ4-Ball, ASTM D 2596, Kg

315

400

400

400

ความหนืดของนํ ามัน, ASTM D 445
CSt @ 40 ºC

ข้อมูลด้านความปลอดภ ัยและสุขภาพอนาม ัย
จากข ้อมูลทีมีอยูผ
่ ลิตภัณฑ์ชนิดนีไม่คาดว่าจะเกิดผลร ้ายต่อสุขภาพหากนํ าไปใช ้ในงานทีถูกต ้องตามวัตถุประสงค์และปฏิบัตต
ิ ามคําแนะนํ าในเอกสารข ้อมูลความ
ปลอดภัยการใช ้สารเคมี (MSDS) สามารถขอ MSDS ได ้จากสํานักงานขายของคุณหรือผ่านทางอินเตอร์เน็ ต ผลิตภัณฑ์ชนิดนีไม่ควรนํ าไปใช ้เพือจุดประสงค์อนนอก
ื
้แล
เหนือไปจากทีกําหนดไว ้ในวัตถุประสงค์ ควรกําจัดผลิตภัณฑ์ทใช
ี
้วอย่างระมัดระวังเพือรักษาสภาพแวดล ้อม
a
รูปสัญลักษณ์ Mobil และรูปแบบม ้าบินเป็ นเครืองหมายการค ้าของ ExxonMobil Corporation หรือบริษัทสาขาบริษัทใดบริษัทหนึง Exxon Mobil Corporation
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
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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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