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รายการ
PRODUCT

คุณสมบัติ – การใช้ งาน

ขนาดบรรจุ

DESCRIPTION/USAGE
จาระบีดา มีลกั ษณะเหนียวข้น ใช้สาหรับเฟื องโซ่ และเฟื องเกียร์เปิ ด มีคุณสมบัติในการ
ยึดเกาะสูง ลดการสึ กหรอใช้ได้ท้ งั รอบสูงและต่า

QUANTITY

AT - 11
MOLY EP NON-MOLY
GREASE
AT - 12
HEAVY DUTY MOLY EP
ALUMIUM COMPEX
GREASE

จาระบีชนิดพิเศษ ผสมสารโมลีดินมั่ ไดซัลไฟด์ เหมาะสาหรับสภาพการใช้งานที่มี
อุณหภูมิสูงมาก ไม่มีจุดหลอมละลาย ใช้ได้กบั Fan and Blower , Bakery and Kiln
Oven Conveyors
จาระบีชนิดพิเศษ ผสมสารโมลีดินมั่ ไดซัลไฟด์ ทนความร้อน 550 F ใช้กบั ลูกปื นรอบ
เร็ วถึง 3,500 – 4,000 RPM ขึ้น ไปรับ LOAD ได้ถึง 150 ปอนด์ เหมาะสาหรับงาน
Electric Motors, Fan and Blower Bearings

35 ปอนด์

AT - 15

จาระบีอเนกประสงค์ชนิดพิเศษสี เหลือง ผลิตจาก สารลิเทียมคอมเพล็กซ์ ทนน้ า ได้
ดีไม่ละลายตัวในน้ าและทนความร้อนสูง 230 o C เหมาะสาหรับงานหล่อลื่น
และลูกปื นทัว่ ไป

AT - 10
OPEN GEAR AND DIPPER
STICK LUBRICANT

HIGH PERFORMANCE
EXTREME PRESSURE LITHIUM
COMPLEX GREASE

35 ปอนด์

35 ปอนด์

35 ปอนด์

จาระบีอเนกประสงค์สีแดง ผลิตจากสารอลูมินมั่ คอมเพล็ก ทนความร้อนสูง 550 F
เหมาะสาหรับลูกปื นที่รับ LOAD มาก มีส่วนผสมของเม็กกะไลท์ใช้เคลือบผิวจุดงาน
ที่เกิดตามด
จาระบีก่ ึงของเหลว สาหรับใช้อดั บูช้ สลักโซ่ ลูกโรลเลอร์ ลวดสลิง หรื อจุดงานประเภท
เกียร์บางชนิดที่ไม่สามารถใช้น้ า มันได้ และแกนเพลาของโรงงานอุตสาหกรรม
สามารถแทรกซึมได้ทวั่ เกาะติดได้ดี ไม่ไหลซึม
จาระบีอเนกประสงค์ชนิดพิเศษสี ขาว ผสมสารช่วยยึดเกาะต้านทานการสึ กหรอ
และเคมีพิเศษต้านทานการเสื่ อมสภาพจากออกซิเจน

35 ปอนด์

AT - 23
HIGPG SPEED/LOW
TEMPERATURE GREASE
AT - 29
HIGH VACUMM GREASE

จาระบีทนต่ออุณหภูมิต่า ผลิจากฐานน้ า มันประเภทพาราฟิ น ซึ่งมีคุณสมบัติทนต่อ
อุณหภูมิต่าได้ดี ทนต่อกรดและด่าง ออกแบบมาสาหรับลูกปื นรอบจัด

35 ปอนด์

จาระบีประเภทซิลิโคน เหมาะสาหรับหล่อลื่น ซีล วาล์ว ในระบบสุญญากาศ ทนความ
ร้อนและเคมีได้สูง ทนทุกสภาพอากาศ

1 Kg.

AT – 919
ANTI SEIZE COMPOUND

จาระบีทองแดงชนิดพิเศษป้ องกันการจับตายของโลหะต่อโลหะ โละหะต่อยาง ยางต่อ
ยาง ทนต่อความชื้น และอุณหภูมิที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ ว ทนแรงกดสูง ทน
ความร้อนสูง อุณหภูมิระหว่าง -130 o F ถึง. 2,000 o F

1 Kg.

AT - 16
HIGH TEMP EP EXTRA
TACKY GREASE
AT - 18
CHAIN AND PINBUSHING &
TRACK ROLLER LUBRICANT

AT - 20
A WHITE MULTI-PURPOSE
GREASE

35 ปอนด์

35 ปอนด์
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รายการ

คุณสมบัติ – การใช้ งาน

ขนาดบรรจุ

PRODUCT

DESCRIPTION/USAGE

QUANTITY

จาระบีชนิดพิเศษ ผสมน้ า มันสังเคราะห์ Synthetic Oil และหัวเชื้อ Teflon เป็ นจาระบี
ไม่มีจุดหยด สามารถลดการเสี ยดสี ของลูกปื นได้ดี ภายใต้การทางานที่หนัก และทน
อุณหภูมิที่สูงมาก
จาระบีSynthetic ผสมสารโมลีดินมั่ ไดซัลไฟด์ เหมาะกับลูกปื นในเตาอบ
ทนความร้อนสูง มีส่วนผสมของ Teflon ไม่มีจุดหลอมละลายเหมาะสาหรับอุตสาหกรรม
เซรามิค เครื่ องแก้ว โรงเหล็ก ฯลฯ
จาระบีลูกปื น เป็ นจาระบีที่ใช้สบู่ลิเธี่ยมคอมเพล็กซ์มาตราฐาน NLGI 3
ทนความร้อนสูง 280 องศา C เนื้อจาระบีเหนียวยึดเกาะได้ดี ทนน้ า ทนแรงกระแทกได้ดี
เหมาะสาหรับงานหนัก
จาระบี FOOD GRADE ทนความร้อนสูง สารอุม้ น้ า มันประเภทซิลิกา้ เจล มีเนื้อ เป็ นสี
ขาวใสสะอาด ไม่มีจุดหลอมละลาย ได้รับการรับรองจาก USDA H1 และ NSF
(Reform of Foodstuff Legislation dated August 15, 1974) สามารถสัมผัส อาหารได้
ทนได้ท้ งั ความร้อน และความเย็น
จาระบี ฟู้ ดเกรด USDA – H1 สี ใส ไม่มีกลิ่น มีฟิล์มในการหล่อลื่นสูง ทนความร้อน
สูง เหมาะกับโรงงานอาหารทุกประเภท ได้รับการรับรองจาก NSF ทนกรดและด่าง
ได้ดี ใช้ได้กบั ลูกปื นทุกประเภท ทนความร้อน 240 องศา

35 ปอนด์

จาระบี ฟู้ ดเกรด USDA – H1 สี ขาว ไม่มีกลิ่น ทนอุณหภูมิได้ 300 องศาเซลเซียส
ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร ได้รับการรับรองจาก NSF ทนสภาวะความชื้น สูง
ได้ ทนกรด –ด่าง ใช้ได้กบั ตลับลูกปื นทุกประเภท
จาระบี General purpose นาเข้าจากประเทศญี่ปุ่น ภายใต้ยหี่ อ้ NPC เหมาะสาหรับ
ใช้ในลูกปื นความเร็ วสูง และในสภาวะแรงอัดสูง ทนการเสี ยดสี ได้ดี ทนน้ า ทนความ
ดันไอสูงและทนความร้อนได้ดี เหมาะสาหรับใช้งานที่อุณหภูมิ -20 ถึง +130 องศา
เซลเซียส เช่น Ball screw , ราง LM Guide , Spindle Unit ในเครื่ องจักรประเภท
Machining center, Wire cut , EDM , Injection Machine , Furnace , hot air fan
มีให้เลือกตัง่ แต่ เบอร์ 0 - 1
จาระบี EP นาเข้าจากประเทศญี่ปนุ่ ภายใต้ยหี่ อ้ NPC ทาจากสบู่ลิเธียม มีคุณสมบัติ
ทนน้ า และทนความร้อนได้ดี +190 o C และเพิ่มสารรับแรงกระแทกสูง ทาให้
ป้ องกันการสึ กหรอ ทนต่องานหนักได้เป็ นอย่างดี เหมาะสาหรับอัดใน ข้อต่อ ลูกปื น
ปั้ มน้ า วาล์วต่างๆ มีให้เลือกตัง่ แต่ เบอร์ 1 - 2

35 ปอนด์

AT - 160
100% SYNTHETIC ESTER
GREASE
AT - 160M
100% SYNTHETIC ESTER
MOLY GREASE
AT - MP 3
จาระบีลูกปื น
Newtechlubes FS Extra
FOOD GRADE SYNTHETIC
HEAVY DUTY GREASE

BECHEM RHUS FA 37Multipurpose lubricant
for the food industry
BECHEM RHUS FA 46Multipurpose Grease
NIPPECO MP
( NPC GREASE )

High Value EP
( NPC GREASE )

35 ปอนด์

2 Kg. ,
15 Kg.

35 ปอนด์

35 ปอนด์

420 กรัม/ 1
หลอด

390 กรัม/ 1
หลอด
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การสั่ งซื้อสิ นค้ าของเรา
การสั่ งซื้อทางโทรศัพท์
ท่านสามารถโทรศัพท์ถึงเราที่เบอร์
02-599-9676, 086-344-2264, 081-818-7629
ในเวลาทาการ 8.00 - 17.00 น. ทุกวัน จันทร์ถึงเสาร์
ขั้นตอนในการสั่งซื้ อ
1. เลือกสิ นค้าที่ท่านต้องการ
2. โทรศัพท์มาที่ 02-599-9676 , 065-806-3711, 081-818-7629 หรื อ Fax. ใบสั่งซื้ อมาที่ 02-599-9227
3. โอนเงินเข้าบัญชีมาที่ ธนาคาร ไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) เลขที่บญั ชี 403-741550-5 สาขาบิ๊กซี ลาลูกกา2(คลอง4)
4. ส่ ง Fax. ใบโอนเงินพร้อมใบสัง่ ซื้ อ และแผนที่บริ ษทั ฯ ของท่านมาที่ 02-599-9227
5.บริ ษทั ฯ จะจัดส่ งของให้ท่านโดยไม่มีค่าจัดส่ ง ภายใน 3 -5 วันทาการหลังจากได้รับการชาระเงิน
การสั่ งซื้อทางโทรสาร Fax
ท่านสามารถสั่งซื้ อทางโทรสาร โดยใช้แบบฟอร์ มการสั่งซื้ อของท่าน ซึ่ งจะช่วยให้การสั่งซื้ อเป็ นไปได้อย่าง
รวดเร็ วและไม่มีขอ้ ผิดพลาดหลังจากที่ท่านได้กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ มการสั่งซื้ อเรี ยบร้อยแล้ว กรุ ณาส่ ง
โทรสาร Fax มาที่ เบอร์ 02-599-9227
**กรณี ที่ตอ้ งการใบเสนอราคากรุ ณาโทรมาสอบถามได้ตามเบอร์โทรศัพท์ดา้ นล่าง
การจัดส่ ง
บริ ษทั ฯ จะจัดส่ งสิ นค้าถึงท่าน ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้ น
ติดต่ อเรา
บริ ษทั อตอมมิค ปิ โตรเคมีคอล จากัด
www.atomic-oil.com/
55/351 ม.5 ต.ลาดสวาย อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โทร. 02-599-9676 , 065-806-3711 , 081-818-7629 โทรสาร. 02-599-9227
E-mail: t_boonya@hotmail.com , atomicoil@yahoo.com

