XERON HD

ဝန်အားများစွာ အသုံးြပုေနရသည့် အေြခအေနများတွင် ဘက်စုံအသုံးြပုနိုင်သည့် အင်ဂျင်ဝိုင်

အသုံးြပုနိုင်သည့် ေနရာများ

ရှင်းလင်းေဖာ်ြပချက်
Xeron

HD

စက်ေချာဆီများသည်

အသုံးြပုေနရသည့်
အေကာင်းမွန်ဆုံး

ဓာတ်ဆီနှင့်ဒီဇယ်သုံး
စွမ်းေဆာင်ရည်များကို

.ကီးမားသည့်ဝန်အားများကို
အင်ဂျင်မျ ိုးစုံတိုအ
C တွက်
ေပးစွမ်းနိုင်ရန်

ထုတ်လုပ်

ထားသည့် စက်ေချာဆီအမျ ိုးအစားြဖစ်သည်။ အဆိုပါ စက်ေချာဆီများကို
အရည်အေသွး

ြမင့်မားသည့်

အေြခခံေချာဆီ

ကုန်Jကမ်းနှင့်အတူ

• API CI4 သိုမ
C ဟုတ် SL အသိအမှတ်ြပု အရည်အေသွးရှိသည့် ေချာဆီ
များကိုသာသုံးစွဲရန် ေထာက်ခံချက် ေပးထားေသာ အင်ဂျင်များ
• HSD ကို အသုံးြပုလျက်ရှိသည့် ပင်လယ်ကူး သေXYာများတွင်
တပ်ဆင်ထားသည့် ဒီဇယ်အင်ဂျင်များ
• ေြမာက်အေမရိက၊

ဂျပန်နှင့်

ဥေရာပနိုင်ငံထုတ်

ရိုးရိုးအင်ဂျင်

သင့်ေတာ်သည့် additive များနှင့် အေကာင်းဆုံးေပါင်းစပ်၍ ထုတ်လုပ်

သိုမ
C ဟုတ် တာဗိုအင်ဂျင်များ တပ်ဆင်ထားသည့် ကုန်တင်ကားများ၊

ထားသည့်အတွက် အင်ဂျင်ဝိုင်လဲလှယ်ရမည့် သက်တမ်းကို Jကာရှည်

မီးခိုးထုတ်လွှတ်မှု

ေစပါသည်။ ၎င်း၏ေကာင်းမွန်လှေသာ သတPုများ၏ ပွတ်စားမှုများကို
ကာကွယ်ေပးနိုင်သည့်

ဂုဏ်သတPိေJကာင့်

ရိုးရိုးအင်ဂျင်များ၊

တာဗို

အင်ဂျင်များ၏ စက်သက်တမ်းကို ရှည်Jကာေစပါသည်။ Xeron HD သည်

နည်းပါးသည့်

အင်ဂျင်အသစ်များနှင့်

အင်ဂျင်

ေမာ်ဒယ်အေဟာင်းများ
• ေဆာက်လုပ်ေရးနှင့် သတPုတူးေဖာ်ေရး လုပ်ငန်းများတွင် သုံးစွဲလျက်
ရှိေသာ အင်ဂျင်များအားလုံးတိုတ
C ွင် အသုံးြပုနိုင်ပါသည်။

ြပင်းထန်ဆိုးရွ ားသည့် ရာသီဥတု အေြခအေနေအာက်တွင် လုပ်ေဆာင်
ေနရသည့် အင်ဂျင်များတွင်ပင် ေကာင်းမွန်စွာ စွမ်းေဆာင်နိုင်ပါသည်။

ေအာက်ပါ specification များနှင့်အညီ ထုတ်လုပ်ထားပါသည်။
•

API CI4 / SL

•

MTU Type 2

•

Cummins 20072 / 7

•

ACEA E7-12

•

MAN 3275

•

Detroit Diesel 93K215

•

MB p228-3 (PA)

•

VOLVO VDS – 3

•

Mack EO-M Plus

အားသာချက်များ
•

ေစးကပ်မှု[ွှန်းကိန်း (viscosity) ြမင့်မားြခင်း

•

အင်ဂျင်အတွင်း ဖွဲ စည်
့ းစုေဝးလာသည့် ကာဗွန်အနည်များကို အေကာင်းဆုံးသန်]စင်ေပးနိုင်သည့် ဂုဏ်သတPိရှိြခင်း

•

စက်လည်ပတ်ေနစဥ်အတွင်း ေစးကပ်မှု[ွှန်းကိန်းကို တသမတ်တည်း ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ြခင်း

•

အင်ဂျင်ဝိုင်အတွင်း ေရာေနှာဝင်ေရာက်လာသည့် ေရများကို လွယ်ကူစွာခွဲထုတ်နိုင်သည့် ဂုဏ်သတPိရှိြခင်း

•

ပွတ်စားမှုများမှ အေကာင်းဆုံးကာကွယ်ေပးနိုင်သည့် ဂုဏ်သတPိရှိြခင်း

•

ေလထုနှင့်ဓာတ်ြပုြခင်း၊ သံေချးတက်ြခင်းတိုမ
C ှ အေကာင်းဆုံးကာကွယ်ေပးနိုင်သည့် ဂုဏ်သတPိရှိြခင်း

Xeron HD ၏ သွင်ြပင်နှင့် ဂုဏ်သတBိများ
Test Method
Appearance

Visual

Colour

D 1500

Specific Gravity at 15° C

SAE 15W40

SAE 20W50

Bright & Clear
L 2.0

Kg/L

D 1298

0.8635

0.87

Viscosity at 40°C

mm²/s

D 445

115.3

157.1

Viscosity at 100°C

mm²/s

D 445

15.5

18.3

-

D 2270

142

131

°C

D 92

222

246

°C

D 97

-30

-27

mgKOH/g

D 2896

9

9

Viscosity Index
Flash Point Cleveland
Pour Point
TBN-E
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