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รายการ

คุณสมบัติ – การใช้ งาน

ขนาดบรรจุ

PRODUCT

DESCRIPTION/USAGE
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SEMI-SYNTHETIC NON LEAK MOLY INDUSTRIAL EP GEAR OILS
น้ ำมันเกียร์ ก่ ึงสังเครำะห์ ทนควำมร้อนชนิดพิเศษ ผสมสำรโมลีดินมั่ ไดซัลไฟด์
และสำร EP คุณภำพสู งสำรป้ องกันกำรสึ กหรอ สำรช่วยยึดเกำะผิวเกียร์
สำมำรลดกำรเสี ยดสี ลดควำมร้อน
FOOD GRADE LUBRICANT
น้ ำมัน Food Grade สำหรับโรงงำนอำหำรและยำ ผลิตจำก White Mineral Oil
หล่อลื่นในระบบแบบหมุนเวียน แบริ่ ง ระบบไฮโดรลิค โซ่ขบั และห้องเกียร์ และโซ่
ที่ควำมร้อนไม่สูงมำก
ANTL WEAR HYDRAULIC AND CIRCULATING OILS
น้ ำมันไฮโดรลิคชนิดพิเศษ ใช้กบั ระบบไฮโดรลิค และระบบหมุนเวียน
มีสำรเพิ่มคุณภำพป้ องกันกำรสึ กหรอ และแนะนำใช้กบั ระบบ ไฮโดรลิคทุกประเภท
และใช้ในระบบหล่อลื่นแบบหมุนเวียนทัว่ ไปได้ดว้ ย
SPECIAL AIR – COMPRESSOR OIL
น้ ำมันหล่อลื่นเครื่ องจักรอัดอำกำศ (Air Compressor) ลดปัญหำกำร เกิดเขม่ำอยูห่ น้ำวำล์ว
และหัวลูกสู บ มีสำรป้ องกันกำรเกิด Oxidation ทำให้น้ ำมันเครื่ องเสื่ อมสภำพช้ำ
แนะนำใช้กบั เครื่ องอัดอำกำศทุกประเภท
HIGHT PERFORMANCE EP GEA LUBRICANT
น้ ำมันเกียร์ อเนกประสงค์ ผสมสำร EP ช่วยยึดเกำะกับผิวเกียร์
สำมำรถลดกำรเสี ยดสี เหมำะกับเกียร์ ที่รับภำระหนัก
(ไม่แนะนำให้ใช้กบั เกียร์ Automatic หรื อระบบ Torque)
SOLUENT TNHIBT OR OF RUST AND CORROSION
น้ ำมันกันสนิมชนิดพิเศษ กันน้ ำ และไล่ควำมชื้น
เหมำะสำหรับกำรเก็บรักษำแม่พิมพ์เหล็กชนิดต่ำง ๆ เครื่ องจักรตรงจุดที่ไม่เกิดสนิม
LOW TEMPERATURE/CRYOGENIC HYDRAULIC OIL
น้ ำมันไฮโดรลิค ทนควำมเย็นชนิดพิเศษ ใช้กบั ระบบไฮโดรลิค และ
ระบบหมนุเวียนมีสำรเพิ่มคุณภำพ ป้ องกันกำรสึ กหรอ ป้ องกันกำรเกิด
Oxidation กำรเกิดฟองและกำรกัดกร่ อน
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HIGH TEMPERATURE SYNTHETIC LUBRICANT
น้ ำมัน Synthetic 100% ทนควำมร้อนสู งใช้สำหรับระบบหยดหล่อลื่นโซ่
รำงคอนเวนเยอร์ รวมทัง้ ลูกปื นในเตำอบที่มีควำมร้อนสู งไม่เกิน 572 o F
แนะนำให้ใช้กบั ห้องเกียร์ ใกล้ควำมร้อน และโซ่ลำเลียงในอุตสำหกรรม
100% SYNTHETIC ESTER CHAIN LUBRICANT
น้ ำมัน Synthetic 100% ทนควำมร้อนสู งใช้สำหรับระบบฉี ดหล่อลื่น
โซ่เตนเตอร์ รำงคอนเวนเยอร์ รวมทั้งลูกปื นในเตำอบที่มีควำมร้อนสู ง
ไม่เกิน 530 o F แนะนำใช้กบั ห้องเกียร์ และโซ่ลำเลียงในอุตสำหกรรม
AIR LINE OIL # 100 PNEUMATIC OIL
น้ ำมันชนิดพิเศษ สำหรับหล่อลื่นอุปกรณ์ เครื่ องมือลม
SLIDEWAY LUBRICANT
น้ ำมัน Slide Way เป็ นน้ ำมันหล่อลื่นเครื่ องจักร เป็ นน้ ำมันเอนกประสงค์
ลดปั ญหำกำรสึ กกร่ อนของเครื่ องจักร ใช้กบั แบริ่ ง
FOOF MACHINERY LUBRICANT
น้ ำมันอเนกประสงค์ ใข้กบั แบริ่ งโซ่ขบั และห้องเกียร์ ในโรงงำนอำหำรและยำ
WHITE OIL
น้ ำมันขำว ไม่เป็ นพิษต่อร่ ำงกำย ไม่มีสี กลิ่น ได้รับกำรรับรองจำกสถำบันเภสัชกรรม
เหมำะสำหรับจุดงำนที่ตอ้ งกำรควำมสะอำด
MOTOR OIL
น้ ำมันเครื่ องมีค่ำดัชนีควำมหนืดสู ง รักษำสภำพน้ ำมันได้ดีเยีย่ มในทุกสภำวะกำรทำงำน
และป้ องกันกำรสึ กหรอได้ดีเยีย่ ม ช่วยยืดอำยุกำรเปลี่ยนถ่ำยได้นำนกว่ำน้ ำมันเครื่ องดีเซล
ทัว่ ๆ ได้ และลดกำรหรอของเครื่ องจักร
PETROLEUM BASED HEAT TRANSFER FLUID
น้ ำมันพิเศษสำหรับงำนถ่ำยเทควำมร้อน ช่วยให้เครื่ องจักรเย็นลง
ช่วยยืดอำยุกำรให้งำนและระบำยควำมร้อนได้ดีเยีย่ ม
GENERAL PURPOSE CUTTING COOLANT ( EMULSION TYPE )
น้ ำมันพิเศษสำหรับงำนตัดโลหะหลำยประเภท ชนิดผสมน้ ำสี น้ ำนม
มีคุณสมบัติช่วยระบำยควำมร้อนและหล่อลื่น โดยเฉพำะในงำนตัดและ
งำนเจียรนัย ซึ่ งต้องกำรหล่อเย็นอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
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GENERAL PURPOSE CUTTING OIL ( OIL TYPE )
น้ ำมันพิเศษสำหรับงำนโลหะชนิดไม่ผสมน้ ำ เหมำะสำหรับงำนหนัก
มำกเป็ นพิเศษ มีคุณสมบัติช่วยระบำยควำมร้อนและหล่อลื่น
โดยเฉพำะในงำนกัดหนักซึ่ งต้องกำรหล่อเย็น
COOLER LUBE EP
น้ ำมัน Full Synthetic สำหรับงำนโลหะชนิดผสมน้ ำ เหมำะสำหรับ งำนกัด กลึง โลหะ
และ อัลลอยด์พิเศษ รวมถึง งำนเจียรไน โลหะที่ผำ่ นกำรชุ บแข็งแล้ว
มีคุณสมบัติช่วยระบำยควำมร้อนได้ดีมำกและช่วยเพิ่มอำยุกำรใช้งำนของ Tooling
โดยเฉพำะในงำนกัดและงำนเจียรนัยที่หนักซึ่ งต้องกำรหล่อเย็น
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การสั่ งซื้อสิ นค้ าของเรา

หน้ำ 4/4

การสั่ งซื้อทางโทรศัพท์
ท่ำนสำมำรถโทรศัพท์ถึงเรำที่เบอร์
02-599-9676, 065-806-3711, 081-818-7629
ในเวลำทำกำร 8.00 - 17.00 น. ทุกวัน จันทร์ถึงเสำร์
ขั้นตอนในกำรสัง่ ซื้ อ
1. เลือกสิ นค้ำที่ท่ำนต้องกำร
2. โทรศัพท์มำที่ 02-599-9676, 086-344-2264 , 081-818-7629 หรื อ Fax. ใบสั่งซื้ อมำที่ 02-599-9227
3. โอนเงินเข้ำบัญชีมำที่ ธนำคำร ไทยพำณิ ชย์ จำกัด (มหำชน) เลขที่บญั ชี 403-741550-5 สำขำบิ๊กซี ลำลูกกำ2(คลอง4)
4. ส่ ง Fax. ใบโอนเงินพร้อมใบสั่งซื้ อ และแผนที่บริ ษทั ฯ ของท่ำนมำที่ 02-599-9227
5.บริ ษทั ฯ จะจัดส่ งของให้ท่ำนโดยไม่มีค่ำจัดส่ ง ภำยใน 3 -5 วันทำกำรหลังจำกได้รับกำรชำระเงิน
การสั่ งซื้อทางโทรสาร (Fax)
ท่ำนสำมำรถสั่งซื้ อทำงโทรสำร โดยใช้แบบฟอร์ มกำรสั่งซื้ อของท่ำน ซึ่ งจะช่วยให้กำรสั่งซื้ อเป็ นไปได้อย่ำง
รวดเร็ วและไม่มีขอ้ ผิดพลำดหลังจำกที่ท่ำนได้กรอกรำยละเอียดในแบบฟอร์ มกำรสั่งซื้ อเรี ยบร้อยแล้ว กรุ ณำส่ ง
โทรสำร Fax มำที่ เบอร์ 02-599-9227
**กรณี ที่ตอ้ งกำรใบเสนอรำคำกรุ ณำโทรมำสอบถำมได้ตำมเบอร์โทรศัพท์ดำ้ นล่ำง
การจัดส่ ง
บริ ษทั ฯ จะจัดส่ งสิ นค้ำถึงท่ำน ฟรี โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ทั้งสิ้ น
ติดต่ อเรา
บริ ษทั อตอมมิค ปิ โตรเคมีคอล จำกัด
www.atomic-oil.com/
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