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Mobilgard™ 300 
Dầu Hệ Thống Động Cơ Điêzen 
 

Mô tả sản phẩm 

Mobilgard™ 300 là dầu hệ thống có chất lượng hảo hạng và có hiệu suất rất cao sử dụng cho động cơ 
điêzen 2 kỳ đầu chữ thập. Dầu gốc paraffin chất lượng cao với hệ phụ gia cân bằng cung cấp sự bảo 
vệ xuất sắc ngay cả trong các điều kiện hoạt động khắc nghiệt của các động cơ điêzen hàng hải đầu 
chữ thập có công suất cao và đời máy mới nhất, Sản phẩm này có số kiềm tổng đủ để trung hòa bất kỳ 
những axit mạnh là sản phẩm của lưu huỳnh khi đốt cháy nhiên liệu lọt vào các-te, và  khả năng chịu tải 
được tăng cường để giảm mài mòn cho các ổ đỡ chịu tải nặng. 

Tính năng và Lợi ích 

Mobilgard 300 được điều chế từ dầu gốc paraffin chất lượng cao giúp dầu có đặc tính chống oxy hóa 
và độ bền nhiệt tuyệt vời. Những đặc tính dầu gốc vốn có này lại được tăng cường với hệ phụ gia cân 
bằng bao gồm chất ức chế chống oxy hóa ở nhiệt độ cao, chất tẩy rửa có tính kiềm, chất chịu tải và 
chống tạo bọt. Sản phẩm có tính chống mài mòn rất cao, chống rỉ sét tốt khi có sự hiện diện của nước 
biển và khả năng tách nước hoàn hảo.  

Khi được sử dụng theo khuyến nghị cho động cơ điêzen đầu chữ thập, dầu hệ thống Mobilgard 300 
cung cấp những tính năng và lợi ích tiềm năng sau: 

Tính năng Ưu điểm và Lợi ích tiềm năng 

Tăng cường độ bền nhiệt và khả năng chống oxy 
hóa 

Giảm cặn ở khoang làm mát piston và cac-te. 
Hiệu quả làm mát piston tốt hơn. 

Tăng khả năng tẩy rửa Cac-te và két dầu tuần hoàn sạch hơn. 

Đặc tính chống ăn mòn và chống rỉ tuyệt vời Tăng tuổi thọ ổ đỡ. 
Bảo vệ các bề mặt ổ đỡ tốt hơn. 

Khả năng kháng và tách nước rất tốt Bôi trơn hiệu quả trong trường hợp bị lẫn nước. 
Tuổi thọ dầu tăng do việc tách nước hiệu quả. 

 
Ứng dụng 

Mobilgard 300 được khuyến nghị sử dụng chủ yếu là dầu hệ thống cho các động cơ điêzen đầu chữ 
thập đời mới, công suất lớn, nhất là các động cơ dùng dầu hệ thống làm mát piston. Dầu sẽ ngăn hoặc 
giảm sự tạo cặn ở khoang làm mát piston, do đó duy trì hiệu quả việc làm mát piston và giảm những tác 
động đến sự cháy ở đỉnh piston cũng như nứt đỉnh piston. Dầu cũng ngăn sự tạo cặn ở cac-te và bảo 
vệ hiệu quả các ổ đỡ chịu tải nặng. Độ kiềm tổng sẵn có trong dầu cho phép máy chạy dầu nặng có 
hàm lượng lưu huỳnh cao. Khả năng chống rỉ và tách nước tốt giúp Mobilgard 300 cũng là dầu hệ thống 
phù hợp cho cả các động cơ điêzen đầu chữ thập đời cũ hơn với các piston làm mát bằng nước và cặn 
cac-te là cả một vấn đề nếu sử dụng dầu hệ thống chất lượng thấp. 
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Đặc tính tiêu biểu 

Cấp độ nhớt SAE  30 

Tỷ trọng ở 15ºC 0.889 

Điểm chớp cháy, ºC, ASTM D 92 266 

Điểm đông đặc, ºC, ASTM D 97 -12 

Độ nhớt, ASTM D 445   

cSt, ở 40ºC 111 

cSt, ở 100ºC 12 

Chỉ số độ nhớt, ASTM D 2270 97 

TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896 5 

Tro xun-phat, % khối lượng, ASTM D 874 0.73 

 

Sức khỏe và An toàn 

Dựa trên thông tin sẵn có, sản phẩm này không gây ra ảnh hưởng có hại đến sức khỏe khi được dùng 
tuân theo các khuyến nghị trong Bản Kỹ Thuật An Toàn Vật Liệu (MSDS). Liên hệ văn phòng đại lý bán 
hàng của quí vị, hoặc thông qua website http://www.exxonmobil.com để có các Bản MSDS. Không nên 
dùng sản phẩm này khác với ứng dụng đã chỉ định. Chú ý bảo vệ môi trường khi thải bỏ sản phẩm đã 
qua sử dụng. 

Biểu tượng ExxonMobil và Mobilgard là các nhãn hiệu được đăng ký bởi tập đoàn ExxonMobil, hay một 
trong các công ty con của tập đoàn này.  
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Do sự nghiên cứu và phát triển liên tục sản phẩm, các thông tin trên có thể thay đổi mà không cần 
thông báo. Các đặc tính tiêu biểu có thể biến đổi ở mức độ không đáng kể. 
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