Đặc tính hiệu suất dùng trong hàng hải

Mobilgard™ HSD 20W-50

Dầu động cơ diesel cao tốc (HSD) cho nhiều ứng dụng hàng hải

FPO
Tính năng sản phẩm
Dầu động cơ tải nặng hiệu suất cao
Mobilgard™ HSD cung cấp sự bảo vệ đã
được thử nghiệm cho các động cơ diesel
hoạt động trong những ứng dụng khắc
nghiệt.
Sản phẩm này có thể mang lại:
•

Độ bền nhiệt và tính ổn định ô xy hóa

•

Tính tẩy rửa / phân tán tuyệt vời

•

Độ bền cắt ổn định

Lợi ích tiềm năng
Dầu Mobilgard HSD mang lại:

soát sự hình thành cáu cặn và
1 Kiểm
cặn lắng
2 Giữ sạch động cơ và giảm mài mòn
3 Giảm thiểu tiêu thụ dầu
Đặc tính tiêu biểu

Khuyến nghị sản phẩm
ExxonMobil khuyến nghị dùng dầu Mobilgard HSD
trong nhiều ứng dụng tải nặng và ở môi trường
hoạt động hàng hải.

Ứng dụng
Dầu Mobilgard HSD được khuyến nghị sử dụng trong:
•

Động cơ Diesel - Thiết bị từ những nhà
chế tạo động cơ hàng đầu

•

Động cơ hàng hải đời cũ và được tân trang lại

•

Động cơ yêu cầu tiêu chuẩn API CF-4/CF/SG/SF

Mobilgard HSD
Cấp SAE

20W-50

Độ nhớt, ASTM D 445
cSt, ở 40ºC

149

cSt, ở 100ºC

17.6

Chỉ số độ nhớt, ASTM D 2270

130

Tro Sulphat, wt%, ASTM D 874

1.0

Trị số kiềm tổng #, mg KOH/g, ASTM D 2896

8.4

Điểm đông đặc, ºC, ASTM D 97

-30

Điểm chớp cháy, ºC, ASTM D 92

220

Tỷ trọng @ 15ºC kg/l, ASTM D 4052

0.88
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