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Mobil DTE 20 Ultra giúp

2X tuổi thọ cho dầu 1

Giảm chi phí dầu thuỷ lực
Giảm lượng dầu thải 

Kiểm soát  
việc tạo cặn giúp

kéo dài tuổi thọ dầu 

Bảo vệ chống lại 
 mài mòn giúp 

 kéo dài tuổi thọ thiết bị

Hiệu suất vượt trội
so với các tiêu chuẩn 
của ngành hàng hải

Mobil DTE™ 20 Ultra giúp
Để trở thành nhà khai thác tàu thành công, bạn cần: 
• Giảm việc bảo trì máy móc và tương tác giữa người và máy 
• Giảm sự cố và giảm thời gian dừng máy ngoài kế hoạch 
• Dễ dàng tuân thủ theo các hướng dẫn của OEM

Mobil DTE™ 20 Ultra được thiết kế để giúp bạn đạt được mục tiêu 
của mình một cách dễ dàng và hiệu quả.

  
 

Tại sao hệ thống thủy lực hàng hải cần được bảo trì 

Các yếu tố về Dầu Các yếu tố về Máy móc

Dễ dàng giảm thiểu việc bảo trì bằng cách

Yêu cầu thay thế 
các thiết bị

Van, máy bơm…
mài mòn theo thời gian

Ổn định oxy hóa và kiểm soát 
tạo cặn trong dầu thủy lực

Chống mài mòn cao
bằng dầu thủy lực

Dầu thủy lực đóng vai trò quan trọng trong việc nỗ lực giúp bạn quản lý 
việc bảo trì và làm chậm quá trình lão hóa của thiết bị  

Ổn định oxy hóa vượt trội và 
kiểm soát tạo cặn 

Giữ sạch động cơ
Van làm việc chính xác và nâng cao tuổi thọ

•
•

Superior wear
protection to extend
component life 

Performance
exceeding industry
standards

Mobil DTE 20 Ultra gives you
Outstanding
deposit control
for longer oil life 

Mobil DTE 20 Ultra series thể hiện các đặc tính kiểm soát tạo cặn, đặc biệt là trong các cuộc thử nghiệm tăng tốc mô phỏng các điều kiện thực nghiệm khi so sánh với 
các loại dầu cạnh tranh

Mobil DTETM 20 Ultra Mobil DTETM 20 Ultra Các loại dầu thủy lực khác         Các loại dầu thủy lực khác

Tạo cặn 2

(ASTM D 2070)89.2%

1 Mobil DTE 20 Ultra Series đã chứng minh khoảng thời gian thay dầu dài hơn gấp 2 lần so với các loại dầu cạnh tranh
tương tự (ISO VG 46 với chỉ số độ nhớt khoảng 100 và chống mài mòn gốc kẽm – đáp ứng yêu cầu ISO 11158 (L-HM)
và/ hoặc DIN 51542-2 (HLP )) trong thử nghiệm Độ bền chất lỏng thủy lực của Mobil (MHFD).
 

Dầu sẽ bị oxy hóa theo thời gian
và sẽ hình thành cặn lắng 

Thay dầu 
và phin lọc

2 Mức độ tạo cặn thấp hơn 89.2% so với giới hạn tối đa ASTM D 6158 bằng cách sử dụng phương pháp ASTM D 2070 .




