High-Viscosity Lithium-Complex Synthetic Grease
ข้ อมูลทัว่ ไป
จาระบี สั ง เคราะห์ สู ต รความหนื ด สู ง ของ AMSOIL เป็ นจาระบี ลิ เ ธี ย มคอมเพล็ก ซ์ ผ สมกับ น้ า มัน สั ง เคราะห์ ISO 32
ระดับพรี เมียม ประกอบไปด้วยสารเติมแต่งที่มีประสิ ทธิภาพ ช่วยปกป้ องวัตถุที่สมั ผัสกับแรงดันสูง ป้ องกันการเกิดปฏิกริ ยา
ออกซิเดชัน่ และป้ องกันการกัดกร่ อน จาระบีสูตรความหนืดสูงมีความเสถียรต่อแรงเฉื อนที่มาก รักษาสภาพความหนืด และ
คงสภาพได้ตลอดอายุการใช้งาน และมีสารเคลือบกันน้ าอีกด้วย ในระหว่างการใช้งานที่อุณหภูมิสูง น้ ามันพื้นฐานสามารถ
ทนต่อสภาพอุณหภูมิที่ร้อนจัด และฟิ ล์มหนาเพื่อป้ องกันความร้อนได้อย่างดีเยีย่ ม
จาระบีสังเคราะห์สูตรความหนืดสู งของ AMSOIL ยังคงสภาพการยึดเกาะได้อย่างดีเยี่ยม แม้ในสภาวะการทางานหนักของ
เครื่ องจักร ทาให้เครื่ องจักรสามารถทางานได้มากขึ้น และลดค่าซ่อมบารุ งรักษาอีกด้วย

คุณประโยชน์
ประสิทธิภาพทีย่ อดเยีย่ ม
จาระบี สังเคราะห์สูตรความหนื ดสู งของ AMSOIL เหมาะสาหรับการใช้งานหนักในอุตสาหกรรม และการใช้งานกับรถออฟโรด ที่ อุปกรณ์
ทางานภายใต้สภาวะที่ไม่พึงประสงค์ เช่นสภาวะด้านสิ่ งแวดล้อม รถที่มีบรรทุกของหนัก หรื อสภาวะการกระแทกของโช๊ค
จาระบี สังเคราะห์สูตรความหนื ดสู งของ AMSOIL เป็ นจาระบี ลิเธี ยมคอมเพล็กซ์ เป็ นน้ ามันพื้นฐานที่มีความหนื ดสู ง และมีสารเติมแต่งที่มี
คุณภาพ จึงสามารถทางานในสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็ นมิตรและการใช้งานที่หนักได้ ซึ่งจาระบีอเนกประสงค์ทวั่ ไปอาจทาไม่ได้
ป้องกันการชะล้ างของนา้
จาระบีสงั เคราะห์สูตรความหนื ดสู งของ AMSOIL เป็ นสู ตรที่มีการยึดเกาะที่ดีเยี่ยม และมีคุณสมบัติการยึดเกาะที่ช่วยต่อต้านการชะล้างของน้ า
เป็ นที่ยดึ ติดทนนาน ทาให้ช่วยลดเวลาสาหรับการบารุ งรักษา
ป้องกันการเกิดปฏิกริยาออกซิเดชั่น และการกัดกร่ อน
จาระบี สังเคราะห์สูตรความหนื ดสู งของ AMSOIL ประกอบด้วยสารยับยั้งการเกิ ดปฏิ กริ ยาออกซิ เดชั่นได้อย่างดี เยี่ยม ซึ่ งช่ วยป้ องกันการ
สลายตัวของจาระบี และความเสี ยหายที่พ้นื ผิวของวัตถุ การผสมผสานของสารยับยั้งการกัดกร่ อนระดับพรี เมี่ยม ช่วยปกป้ องส่วนประกอบจาก
การเกิดสนิม และการกัดกร่ อน
สามารถใช้ งานได้ ในสภาวะอุณหภูมสิ ู ง
จาระบีสงั เคราะห์สูตรความหนืดสูงของ AMSOIL ได้ถูกออกแบบมาเพื่อประสิ ทธิภาพที่ดีเยีย่ มสาหรับการใช้งานที่อุณหภูมิสูง และมีการ
ผสมผสานกันระหว่างน้ ามันสังเคราะห์ ISO 32 ระดับพรี เมียม กับสารลิเธียมคอมเพล็กซ์คุณภาพสูงเพื่อให้การป้ องกันที่เหนือกว่าในการใช้งาน
สภาวะงานหนัก ทนอุณหภูมิที่ได้ถึง [ 175 องศาเซลเซียส หรื อ 350 ฟาเรนไฮต์ ในการใช้งานต่อเนื่อง]
และ [ 204 องศาเซลเซียส หรื อ 400 ฟาเรนไฮต์ในการใช้งานไม่ตอ่ เนื่อง]

การบารุ งรักษา
การรักษาสภาพแวดล้อมการทางานที่สะอาดเป็ นสิ่ งสาคัญ เมื่อใช้จาระบีกบั อุปกรณ์ต่างๆ ควรเช็ดส่วนควบของจาระบีให้สะอาดก่อนฉี ดจาระบี
เพื่อป้ องกันการปนเปื้ อนของสิ่ งสกปรก ระวังไม่ให้มีจาระบีมากเกิ น เพราะจะทาให้เกิ ดความร้อนสะสมในระบบ ควรตรวจเช็คจาระบีเป็ น
ระยะๆ และเติมจาระบีตามตารางการบารุ งรักษาที่กาหนดไว้
การเข้ ากันของผลิต AMSOIL กับผลิตภัณฑ์ อื่น
จาระบีสงั เคราะห์สูตรความหนืดสูงของ AMSOIL สามารถเข้ากันได้กบั จาระบีประเภทอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ขอแนะนาว่า เมื่อเปลี่ยนจาระบี ควร
ทาความสะอาดอุปกรณ์ดว้ ยจาระบีเก่า หรื อจาระบีสังเคราะห์ความหนื ดสู ง ขณะที่อุปกรณ์กาลังทางานอยู่ สาหรับคาถามความเข้ากันได้ของ
จาระบี ควรสอบถามไปที่ตวั แทนจาหน่าย AMSOIL ของคุณ หรื อ AMSOIL INC.

ข้ อมูลนา้ มันเครื่ องของ AMSOIL ทางเทคนิค
TYPICAL TECHNICAL PROPERTIES
High-Viscosity Lithium-Complex Synthetic Grease (GVC)
NLGI Grade
Thickener Type
Worked Penetration (ASTM D217)
Dropping Point, ˚C (˚F) (ASTM D2265)
Rust (ASTM D1743)
Timken OK Load, lbs. (ASTM D2509)

2
Lithium Complex
285
275 (527)
Pass
60

Four-Ball EP Weld Point, kg. (ASTM D2596)

315

Water Washout, % loss (ASTM D1264)

2.5

Base Oil Viscosity, cSt @ 40˚C (ASTM D445)

325

Texture
Color
Copper Corrosion (ASTM D4048)
Oil Separation, % weight loss (ASTM D1742)
Four-Ball Wear, mm (ASTM D4170)

Smooth
Amber/Brown
1B
1.5 max.
0.52

