
Đặc tính hiệu suât dùng trong hàng hải

Dầu động cơ diesel (DEO) dành cho các động cơ hàng hải được thiết kế thế hệ trước

Lợi ích tiềm năng
Dòng sản phẩm Mobilgard DEO giúp:

Kiểm soát hình thành việc tạo cặn 
 
Giảm thiểu mài mòn 
 
Kéo dài tuổi thọ động cơ

1
2
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Đặc tính tiêu biểu

Dòng sản phẩm Mobilgard DEO DEO 30 DEO 40  

Cấp độ nhớt SAE 30 40

Tỷ trọng ở 15ºC kg/l, ASTM D 4052 0.811 0.815 

Độ nhớt, ASTM D 445

cSt, at 40ºC 101 142

cSt, at 100ºC 11.6 14.3

Chỉ số độ nhớt, ASTM D 2270  99  99

Tro sulfated, wt%, ASTM D 874 1.1 1.1

Trị số kiềm, mg KOH/g, ASTM D 2896 10 10

Điểm đông đặc, ºC, ASTM D 97 -27 -21 

Điếm chớp cháy, ºC, ASTM D 92 235 246 

  
 

Dòng sản phẩm MobilgardTM DEO 

Tính năng sản phẩm
Dòng sản phẩm Mobilgard™ DEO  đã được chế tạo 
riêng biệt, sử dụng dầu gốc chất lượng cao cùng với 
hệ phụ gia cân bằng nhằm đáp ứng nhu cầu của động 
cơ hàng hải cao tốc. Phụ thuộc vào điều kiện hoạt 
động của động cơ, dầu cung cấp:

 • Độ bền nhiệt và chống oxy hóa

 • Khả năng tẩy rửa/ phân tán tốt

 • Độ bền cắt tuyệt vời

Ứng dụng
Dòng sản phẩm Mobilgard™ DEO đặc biệt thích
hợp với các loại động cơ diesel dùng cho tàu kéo 
và tàu đánh cá thuộc thế hệ trước, hoạt động 
ngay cả trong điều kiện khắc nghiệt.

Dòng sản phẩm này phù hợp cho các ứng dụng 
sử dụng dầu bôi trơn đơn cấp được khuyến nghị 
với cấp chất lượng API CF hoặc  API CD.
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