XERON HD 2

ဝန်အားများစွာ လိုအပ်သည့်အေြခအေနများတွင် အသုံးြပုနိုင်ရန်
အထူးထုတ်လုပ်ထားသည့် အင်ဂျင်ဝိုင်

အသုံးြပုနိုင်သည့် ေနရာများ

ရှင်းလင်းေဖာ်ြပချက်
Xeron HD2 သည် လူ&ကိုက်များသည့် မူလ Xeron series ကို
ထပ်မံ၍ အဆင့် ြမှငတ
့် င်ထားသည့် အင်ဂျင်ဝိုင်အမျ ိုးအစားြဖစ်သည်။
၎င်းကို

အ@ကမ်းတမ်းဆုံး၊

အခက်ခဲဆုံး

အေြခအေနများတွင်

လုပ်ေဆာင်ေန@ကသည့် စက်ယနIယားများတွင် အသုံးြပုနိုင်ရန် အထူး
ထုတ်လုပ်ထားပါသည်။ အဆိုပါ စက်ေချာဆီများကို အရည်အေသွး
ြမင့်မားသည့် အေြခခံေချာဆီ ကုန်@ကမ်းနှင့်အတူ သင့်ေတာ်သည့်
additive များနှင့် အေကာင်းဆုံးေပါင်းစပ်၍

ထုတ်လုပ်ထားသည့်

• API CI4 Plus သိုမ
S ဟုတ် SL အသိအမှတ်ြပု အရည်အေသွးရှိသည့်
ေချာဆီများကိုသာသုံးစွဲရန်
• HSD

ကို

အသုံးြပုလျက်ရှိသည့်

• ေြမာက်အေမရိက၊

ဂျပန်နှင့်

Xeron HD2 ၏ သတOုများကို ပွတ်စားမှုမှ ကာကွယ်ေပးြခင်း၊

ေမာ်ဒယ်အေဟာင်းများ

@ကာရှည်ေစပါသည်။

ပင်လယ်ကူးသေUVာများတွင်

ဥေရာပနိုင်ငံထုတ်

ရိုးရိုးအင်ဂျင်

သိုမ
S ဟုတ် တာဗိုအင်ဂျင်များ တပ်ဆင်ထားသည့် ကုန်တင်ကားများ၊
မီးခိုးထုတ်လွှတ်မှု

စသည့်စွမ်းရည်များသည် ရိုးရိုးနှင့် တာဗိုအင်ဂျင်များ၏ သက်တမ်းကို

အင်ဂျင်

တပ်ဆင်ထားသည့် ဒီဇယ်အင်ဂျင်များ

အတွက် အင်ဂျင်ဝိုင်လဲလှည်ရမည့် သက်တမ်းကို @ကာရှည်ေစပါသည်။
အနည်အမှုန်များကို ထိန်းချုပ်နိုင်ြခင်း၊ လွယ်ကူစွာစစ်ထုတ်နိုင်ြခင်း

ေထာက်ခံချက်ေပးထားေသာ

များ

နည်းပါးသည့်

အင်ဂျင်အသစ်များနှင့်

အင်ဂျင်

• ေဆာက်လုပ်ေရးနှင့် သတOုတူးေဖာ်ေရး လုပ်ငန်းများတွင် သုံးစွဲလျက်
ရှိေသာ အင်ဂျင်များအားလုံးတိုတ
S ွင် အသုံးြပုနိုင်ပါသည်။

ေအာက်ပါ specification များနှင့်အညီ ထုတ်လုပ်ထားပါသည်။
•
•
•
•
•
•

API CI4 PLUS / SL
ACEA E3-96 / E5-02
ACEA A3-02 / B3-98 /B4-02
Global DHD – 1
MB p228.3 (PA)
MAN 3275 (PA)

•
•
•
•
•
•

VOLVO VDS – 2 / VDS – 3
Cummins 20071 / 6 / 8
Cummins 20072 / 7
Mack EO-M / EO-M Plus
Mack EO-N Premium Plus
Jaso DH-1 (quality)

အားသာချက်များ
CI4 PLUS အရည်အေသွးရှိသည့် အင်ဂျင်ဝိုငမ
် ျားကို သုံးစွဲြခင်းြဖင့် ယခင်သာမန် CI4 အင်ဂျင်ဝိုင်များတွင် မရရှိနိုင်သည့် ပိုမိုေကာင်းမွန်ေသာ
ကာကွယ်မှုများ စွမ်းေဆာင်ရည်များကို ရရှိနိုင်မည်ြဖစ်သည်။

Xeron HD2 ၏ သွင်ြပင်နှင့် ဂုဏ်သတ?ိများ
Test Method
Appearance

Visual

Colour
Specific Gravity at 15° C

SAE 15W40

SAE 20W50
Bright

D 1500

L 3.5

Kg/L

D 1298

0.865

0.870

Viscosity at 40°C

mm²/s

D 445

111.2

173.4

Viscosity at 100°C

mm²/s

D 445

14.53

18.60

Viscosity Index

-

D 2270

133

120

Flash Point Cleveland

°C

D 92

228

242

Pour Point

°C

D 97

-33

-29

mgKOH/g

D 2896

9.43

9.43

TBN-E
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