/ ข่าวประชาสัมพันธ์ / เอสโซ่เปิ ดตัวน ้ามันเครื่อง “Mobil Super” ปกป้องการสึกหรอเพิ่มขึ ้น 65% คุ้มค่าเหนือราคา

 คิ ดค้นและพัฒนาโดยผูผ้ ลิ ต Mobil 1TM (โมบิ ล 1) เพือ่ ประสิ ทธิ ภาพสูงสุดในการทางานของเครื ่ องยนต์ด้วยมาตรฐาน
ใหม่ล่าสุด API SP และ ILSAC GF-6A
 ปกป้ องรถคุณในราคาที ่คมุ้ ค่า ช่วยให้ประหยัดน้ามันมากขึ้นสูงสุดถึง 2%*
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บริ ษั ท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกั ด (มหำชน) เปิ ดตัวผลิตภัณ ฑ์ น า้ มันเครื่ องสูตรใหม่ภ ายใต้ ชื่ อ Mobil SuperTM (โมบิล
ซูเปอร์ ) ที่ชว่ ยปกป้องการสึกหรอได้ อย่างยอดเยี่ยม คุ้มค่าเหนือราคา
คุณ มำโนช มั่ นจิต จันทรำ กรรมกำรและผู้ จัด กำรฝ่ ำยขำยผลิ ต ภัณ ฑ์ นำ้ มั นหล่ อลื่ น บริ ษั ท เอสโซ่ (ประเทศไทย)
จำกัด (มหำชน) กล่าวว่า“ผลิตภัณฑ์สตู รใหม่นี ้โดยเฉพาะกลุม่ น ้ามันเบนซินได้ พฒ
ั นาประสิ ทธิภาพเพิ่มการปกป้องได้ มากกว่า
65% เหนือกว่าด้ วยมาตรฐานล่าสุด API SP ตามผลการทดสอบ Sequence IVB (Iron Wear) น ้ามันเครื่ อง Mobil SuperTMสูตร
ใหม่นี ้ได้ ผา่ นมาตรฐานใหม่สงู สุด API SPและ ILSAC GF-6A มอบการปกป้องเครื่ องยนต์ที่ดียิ่งขึ ้น คุ้มค่าเหนือราคา”
Mobil SuperTM เป็ นกลุ่มผลิตภัณฑ์น ้ามันเครื่ องสูตรใหม่ที่คดิ ค้ นและพัฒนาโดยผู้ผลิต Mobil 1TM (โมบิล1) ด้ วยประสบการณ์ใน
ด้ านเทคโนโลยีน า้ มันหล่อลื่ นมากว่า 150 ปี Mobil SuperTM มี กลุ่ม ผลิตภัณ ฑ์ ที่ช่วยตอบสนองความต้ องการของผู้ใช้ รถทัง้
เครื่ องยนต์เบนซินและดีเซลประกอบด้ วย
 Mobil Super 3000 All-in-One Protection น ้ามันเครื่ องสังเคราะห์แท้ สตู รโมเลกุลต้ านการสึกหรอที่รองรับการทางาน
ภายใต้ ความร้ อนสูง (Heat Activated Anti-WearTM ) สามารถป้องกันการสึกหรอในทุกช่วงอุณหภูมิตงแต่
ั ้ สตาร์ ทเครื่ อง
ที่อุณหภูมิต่า จนถึงเครื่ องยนต์มีอุณหภูมิสูงในขณะขับขี่ด้วยความเร็ ว พร้ อมช่วยให้ ประหยัดนา้ มันมากขึน้ สูงสุดถึง
2%*

 Mobil Super 2000 Friction Fighter น า้ มัน เครื่ อ งเทคโนโลยี สังเคราะห์ สูต รโมเลกุล FrictionFighter™ ที่ ช่วยสร้ าง
ฟิ ล์มน ้ามันระหว่างชิ ้นส่วนที่มีการเคลื่อนที่ของเครื่ องยนต์ชว่ ยปกป้องเครื่ องยนต์จากการสึกหรอได้ ดีขึ ้น
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 Mobil Super 1000 Everyday Protection น า้ มัน เครื่ อ งที่ ท าจากน า้ มัน แร่ เกรดพรี เมี ย มสูต รโมเลกุล เอ็ ก ซ์ เทนจิ น
(ExtEngine™) มีสว่ นผสมป้องกันการสึกกร่อนที่ทาปฏิกิริยาให้ เกิดความเสียหายแก่เครื่ องยนต์โดยการสร้ างชันป
้ ้ องกัน
เพื่อยืดอายุการใช้ งานของเครื่ องยนต์
และสาหรับเครื่ องยนต์ดีเซล Mobil Super Turbospeed เป็ นผลิตภัณ ฑ์ ที่ได้ รับความนิยมเป็ นอย่างมากจากผู้ใช้ รถได้ มีการ
ปรับปรุงเพิ่มขนาดใหม่เป็ น 7 ลิตร เพื่อให้ สอดคล้ องกับขนาดเครื่ องยนต์ดีเซลในปั จจุบนั

คุณมาโนช กล่าวเพิ่มเติมว่า “น ้ามันเครื่ องสูตรใหม่นีเ้ ปิ ดตัวพร้ อมแคมเปญ คุ้มค่ ำเหนื อรำคำด้ วยรายการส่งเสริ มการขาย
เอสโซ่ สไมล์ส X5 กับโมบิล ตังแต่
้ วนั ที่ 1 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2564 โดยเมื่อซื ้อผลิตภัณฑ์หล่อลื่น Mobil 1, Mobil Super
3000 หรื อ Mobil Super 2000 มูลค่าตังแต่
้ 1,000 บาท ขึ ้นไป จะได้ รับคะแนนสะสมเอสโซ่ สไมล์ส X5 และคุ้มมากขึ ้น เมื่อซื ้อ
ผลิต ภัณ ฑ์ ห ล่อลื่ น Mobil Super 3000 หรื อ Mobil Super 2000 ขนาด 3 ลิ ตรขึน้ ไปจะได้ รับ เสื อ้ ยื ด Mobil SuperTM 1 ตัว ที่
ศูนย์บริ การเปลี่ยนถ่าย Mobil 1 Center ในสถานีบริการน ้ามันเอสโซ่ ศูนย์บริการเปลี่ยนถ่าย Mobil Express และสถานีบริการ
น า้ มั น เอ สโซ่ ทั่ ว ป ระเท ศ โด ย ส าม ารถ ค้ น ห าศู น ย์ บ ริ การเป ลี่ ย น ถ่ ายน า้ มั น เค รื่ อ งที่ ใก ล้ ที่ สุ ด ได้ จาก เว็ บ ไซ ต์
https://www.mobil.co.th/th-th/where-to-buy/find-a-store”
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*สาหรับผลิ ตภัณฑ์ Mobil Super 3000 0W-20 ตามผลการทดสอบ Sequence VIE เที ยบกับน้ ามันอ้างอิ งมาตรฐานอุตสาหกรรม API SP ผลการทดสอบจะขึ้ นอยู่กบั
อุณหภูมิ และเงือ่ นไขการขับขี ่จริ ง
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