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Mobil 1 ESP X3 0W 40
Mobil Passenger Vehicle Lube , Thailand
นํ ามันเครืองยนต์สังเคราะห์แท ้ขันสูง

รายละเอียดผลิตภ ัณฑ์
Mobil 1™ ESP X3 0W-40 เป็ นนํ ามันเครืองยนต์สงั เคราะห์แท ้ขันสูงทีออกแบบมาเพือให ้สมรรถนะทีดีเยียมสําหรับเครืองยนต์กําลังสูงคงความสะอาดของเครืองยนต์
อย่างยอดเยียมปกป้ องการสึกหรอให ้ความทนทานทีดีเยียมและประหยัดการใช ้นํ ามันเชือเพลิงขันสูง* Mobil 1 ESP X3 0W-40 เป็ นเทคโนโลยีลา่ สุดของเราทีพัฒนา
ขึนด ้วยความร่วมมือกับ Porsche ผู ้ผลิตอุปกรณ์ต ้นแบบ (OEM) สัญชาติยุโรปทีสําคัญรายหนึง Mobil 1 ESP X3 0W-40 ได ้รับการผสมสูตรเพือช่วยยืดอายุการใช ้งาน
ของยานยนต์สัญชาติยุโรประบบเครืองยนต์เบนซินสมัยใหม่
*เปรียบเทียบกับนํ ามัน Mobil 1 ESP สูตร 5W-30 / Mobil 1 ESP 5W-30

ล ักษณะสําค ัญและคุณประโยชน์
Mobil 1 ESP X3 0W-40 ผลิตมาด ้วยการผสมกันทีเป็ นกรรมสิทธิของเราระหว่างองค์ประกอบชันนํ าทีผสมสูตรให ้เข ้ากันได ้อย่างเต็มทีกับตัวกรองอนุภาคของเครือง
ยนต์เบนซิน GPF) รุ่นล่าสุด Mobil 1 ESP X3 0W-40 ได ้รับการออกแบบมาเพือให ้สมรรถนะและการป้ องกันทียอดเยียมรวมไปถึงข ้อดีด ้านการประหยัดนํ ามันเชือเพลิง
ขันสูงลักษณะสําคัญและคุณประโยชน์หลักประกอบไปด ้วย:
**อิงจากการทดสอบเครืองยนต์ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมและของผู ้ผลิตอุปกรณ์ต ้นแบบ (OEM)
ล ักษณะสําค ัญ

ั
ข้อดีและประโยชน์ทได้
ี ร ับทางด้านศกยภาพ

สารช่วยทําความสะอาดทีว่องไว

ช่วยป้ องกันการก่อตัวของคราบสะสมทีเป็ นอันตรายเพือยืดอายุการใช ้งานเครืองยนต์ให ้ยาวนาน
และสะอาดเสมอ**
ให ้คงความสะอาดของเครืองยนต์และควบคุมการเกิดคราบเลนทียอดเยียม

ความเสถียรทางความร ้อนและออกซิเดชันทีอุณหภูมส
ิ ูงอย่าง
ยอดเยียม

ช่วยลดการเสือมสภาพของนํ ามันเพือให ้การปกป้ องตลอดช่วงระยะเวลาการเปลียนถ่ายนํ ามันของ
คุณ

เพิมคุณสมบัตด
ิ ้านแรงเสียดทาน

ให ้การปรับปรุงการประหยัดนํ ามันเชือเพลิงเพิมขึนเมือเทียบกับนํ ามันMobil 1 ESPสูตร5W-30

ความสามารถทางอุณหภูมต
ิ ําทียอดเยียม

สมรรถนะในภาวะอากาศเย็นทีรวดเร็วเพือช่วยให ้การปกป้ องตังแต่สตาร์ตเครืองยนต์

การปกป้ องการสึกหรอ

ให ้การปกป้ องต่อการสึกหรอทีดีเยียม**

การใชง้ าน
Mobil 1 ESP X3 0W-40 ได ้รับการแนะนํ าให ้ใช ้กับเครืองยนต์สมรรถนะสูงทีต ้องติดตัง GPF (ตัวกรองอนุภาคของเครืองยนต์เบนซิน)
• Mobil 1 ESP X3 0W-40 สามารถใช ้งานในยานยนต์ทได
ี ้ให ้การรับรองไว ้เท่านันซึงจะไม่สนับสนุนเครืองยนต์ของยานยนต์รุ่นเก่าทีต ้องใช ้นํ ามันเครืองเกรดข ้อมูล
จําเพาะ A40, C30 หรือ C20***

*** โปรดดูในคู่มือสําหรับเจ ้าของยานยนต์สําหรับเกรดความหนืดและข ้อมูลจําเพาะทีแนะนํ าโดยผู ้ผลิต

ข้อกําหนดและการร ับรอง
ผลิตภ ัณฑ์นได้
ี ร ับการร ับรองจากผูผ
้ ลิตต่อไปนี:
PORSCHE C40
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ผลิตภ ัณฑ์นได้
ี ร ับการร ับรองจากผูผ
้ ลิตต่อไปนี:
MB-Approval 229.31
MB-Approval 229.51
MB-Approval 229.52
GM dexos2
VW 511 00

ผลิตภ ัณฑ์นได้
ี ตามหรือเกินกว่าข้อกําหนดของ::
ACEA C3
FIAT 9.55535-S2
ข ้อกําหนดการทดสอบเครืองยนต์API SN
API SN PLUS

คุณสมบ ัติและคุณล ักษณะทีกําหนด
คุณสมบ ัติ
เกรด

SAE 0W-40

ความหนาแน่น@ 15.6 C, g/ml, ASTM D4052

0.846

จุดวาบไฟ,วิธC
ี leveland Open Cup, °C, ASTM D92

230

ความหนืดทีอุณหภูมส
ิ ูงแรงเฉือนสูง@ 150 C 1x10(6) sec(-1), mPa.s, ASTM D4683

3.8

ความหนืดไคนีมาติก@ 100 C, mm2/s, ASTM D445

14.1

จุดไหลเท, °C, ASTM D97

-48

ดัชนีความหนืด, ASTM D2270

204

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 ้
06-2563
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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