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Mobil Almo500 Series โมบิล อ ัลโม่ 500 ซรี ส
ี ์
Mobil Industrial , Thailand
นํ ามันหล่อลืนเครืองมือและเครืองเจาะหินแบบใช ้ลมบังคับ

รายละเอียดผลิตภ ัณฑ์
นํ ามันหล่อลืน โมบิล อัลโม่ 500 ซีรีส ์ (Mobil Almo500 Series) เป็ นผลิตภัณฑ์สมรรถนะสูง คุณภาพสูงพิเศษ ทีผลิตขึนเพือการหล่อลืนงานเจาะหินทีทํางานโดยใช ้
ลมบังคับ ในงานเหมืองแร่ททํ
ี างานใต ้ดินและบนดินเป็ นหลัก นํ ามันหล่อลืนในตระกูล โมบิลอัลโม่ ซีรีส ์ (Mobil Almo Series) คิดค ้นขึนมาจากนํ ามันพืนฐานคุณภาพ
สูง พร ้อมเติมสารเพิมคุณภาพ ทีให ้ความคงตัวทางเคมีอันยอดเยียม พร ้อมป้ องกันการเกิดสนิมและการกัดก่อนได ้อย่างเป็ นเลิศ ให ้สมดุลอันโดดเด่นในเรืองของ
การจับตัวมีความสามารถในการผสมระหว่างนํ าและนํ ามันมากพอทีจะจับความชืนทีมีในอากาศจนลดผลกระทบร ้ายของนํ า ทีมีตอ
่ การสึกหรอและการกัดกร่อน นํ ามัน
ชนิดนีไม่ทําให ้เกิดคราบเหนียวสกปรก ทีอาจเป็ นต ้นเหตุให ้วาล์วทํางานติดขัด แม ้เมือต ้องทํางานในสภาพทีมีนําอยู่ตลอดเวลา นํ ามันหล่อลืน โมบิล อัลโม่ 500 ซีรีส ์
(Mobil Almo500 Series) ก็ยังมีคุณสมบัตใิ นการเปี ยกนํ าของโลหะ ทีช่วยรักษาฟิ ลม
์ นํ ามันไว ้อย่างต่อเนือง คุณสมบัตเิ หล่านีเมือผสมผสานกับคุณลักษณะเรือง EP ที
สูง ย่อมช่วยให ้การหล่อลืนอันยอดเยียม ส่งผลให ้เครืองมือหรืออุปกรณ์มีอายุการใช ้งานทียาวนาน
นํ ามันหล่อลืน โมบิล อัลโม่ 500 ซีรีส ์ (Mobil Almo500 Series) มีดัชนีความหนืดสูง และจุดไหลเทตํา เพือให ้การหล่อลืนทีดี ณ อุณหภูมต
ิ ํา อันเป็ นผลมาจากการ
ขยายตัวของอากาศและการป้ องกันเพือหยุดการเกิดนํ าแข็งพร ้อมกับการสร ้างฟิ ลม์นํามันทีเหมาะสมกับส่วนประกอบทีใช ้ในงานเจาะทํางานทีอุณหภูมส
ิ ูง ระดับการเกิด
ของไอนํ ามันเหมือนหมอกนัน ค่อนข ้างตํามาก

ล ักษณะสําค ัญและคุณประโยชน์
นํ ามัน โมบิล อัลโม่ 500 ซีรีส ์ ให ้สมดุลด ้านสมรรถนะอันยอดเยียม ซึงรับประกันถึงอายุการใช ้งานเครืองมือทียาวนาน และต ้นทุนการบํารุงรักษาทีตําทีสุด คุณลักษณะ
ในเรืองการป้ องกันการสึกหรออันยอดเยียม และความสามารถในการหล่อลืนทีเพียงพอในกรณีทต
ี ้องมีนําอยู่ ไม่เพียงแต่ช่วยลดการสึกหรอ แต่ยังช่วยป้ องกันสนิมและ
การกัดกร่อนความคงตัวทางเคมีทดี
ี ช่วยป้ องกันการเกิดคราบตะกอน และการก่อตัวของคราบสกปรก จึงช่วยลดความจําเป็ นในการบํารุงรักษาบ่อยครัง
ล ักษณะสําค ัญ

ั
ข้อดีและคุณประโยชน์ศกย์

เสถียรทางเคมีอย่างมีประสิทธิภาพ

ลดการเกิดคราบตะกอนและการก่อตัวของคราบสกปรก
ปรับปรุงการทํางานของวาล์ว

คุณสมบัตใิ นเรืองการผสมระหว่างนํ าและนํ ามันได ้เหมาะสม

การหล่อลืนทีมีประสิทธิภาพแม ้ในสภาพทีต ้องเจอกับนํ า

ดัชนีความหนืดสูง

ให ้การหล่อลืนทีดี ณ อุณหภูมท
ิ สู
ี งและตํา

ความสามารถในการรับนํ าหนัก และการป้ องกันการสึกหรออันยอดเยียม

ลดการสึกหรอในส่วนประกอบ
ยืดอายุการใช ้งานเครืองมือ
ลดค่าบํารุงรักษา

คุณสมบัตเิ ฉพาะในเรืองของการจับตัวทีดีมาก

ปกป้ องพืนผิวทีเป็ นโลหะจากการผุกร่อน
ให ้ฟิ ลม
์ หล่อลืนทีดีภายใต ้ทุกสภาวการณ์

ป้ องกันสนิมและการกัดกร่อน

ยืดอายุการใช ้งานของเครืองมือ
เพิมสมรรถนะของเครืองมือ

การใชง้ าน
แนะนํ าให ้ใช ้นํ ามัน โมบิล อัลโม่ 500 ซีรีส ์ (Mobil Almo500 Series) ในงานเจาะหินทีทํางานโดยใช ้ลมบังคับทุกประเภทภายในเหมืองใต ้ดินและบนดิน รวมทังใน
บริษัทรับเหมาก่อสร ้างและการใช ้งานระดับอุตสาหกรรมต่างๆ เหมาะสมสําหรับเครืองมือประเภททีมีการกระแทกและมีลก
ู สูบหมุน
เกรดความหนืดในระดับต่างๆ
สะดวกต่อการเลือกใช ้งานตลอดทังปี ในกรณีทอุ
ี ณหภูมภ
ิ ายนอกตามฤดูกาลผันแปรอย่างรุนแรง
งานเจาะหินทีทํางานโดยใช ้ลมบังคับในการทําเหมืองใต ้ดินและบนดิน
งานเจาะหินทีทํางานโดยใช ้ลมบังคับและเครืองเจาะโดยใช ้ลมทํางาน ในงานสร ้างทางหลวงและการสร ้างอาคาร
งานเจาะหินในการระเบิดและย่อยหิน
เครืองมือทีทํางานด ้วยอากาศแบบมีการกระแทก และมีลูกสูบหมุนในอุตสาหกรรม
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คุณสมบ ัติทวไป
ั
Mobil Almo
524

Mobil Almo
525

Mobil Almo
530

Mobil Almo
532

32

46

220

320

cSt @ 40ºC

32

46

100

172

220

320

cSt @ 100ºC

5.5

7.3

11.5

16.5

19.7

24.9

ดัชนีความหนืด, ASTM D 2270

108

105

102

102

100

99

จุดไหลเท,องศาเซลเซียส, ASTM D 97

-51

-30

-27

-24

-24

-21

จุดวาบไฟ, องศาเซลเซียส, ASTM D 92, m
in

170

188

220

220

220

232

ความหนาแน่น @ 15.6ºC, kg/l, ASTMD 40
52

0.880

0.883

0.899

0.893

0.898

0.902

เบอร์นํามัน ISO

Mobil Almo
527

Mobil Almo
529

ความหนืด, ASTM D 445

ข้อมูลด้านความปลอดภ ัยและสุขภาพอนาม ัย
จากข ้อมูลทีมีอยู่ ผลิตภัณฑ์ชนิดนีไม่คาดว่าจะเกิดผลร ้ายต่อสุขภาพ หากใช ้ถูกต ้องความวัตถุประสงค์และปฏิบัตต
ิ ามคําแนะนํ าใน “ข ้อมูลความปลอดภัยการใช ้สาร
เคมี (MSDS)” สามารถขอ MSDS ได ้จากสํานักงานขายหรือผ่านทางอินเตอร์เน็ ต ผลิตภัณฑ์ชนิดนีไม่ควรนํ าไปใช ้เพือจุดประสงค์อน
ื นอกเหนือไปจากทีกําหนดไว ้
ในการกําจัดผลิตภัณฑ์ทใช
ี ้แล ้ว ขอให ้ระมัดระวังในการรักษาสิงแวดล ้อม
โลโก ้ของ Mobil ม ้าบิน และ เดลแวคเป็ นเครืองหมายการค ้าของ ExxonMobil Corporation หรือบริษัทในเครือ
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
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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