
พนน้ำยาหลอลื่นประสิทธิภาพสูง 
LS เบลแฮมเมอรเพียงฟดเดียว!

เกียรและแบริ�งที่ฝดจนกอปญหา…
ทำใหเครื่องจักรประสิทธิภาพตก

อายุการใชงานสั้นลง

น้ำยาหลอลื่นมหัศจรรย

ที่ออกทีวีชอง TBS 
ของญี่ปุน

ผลิตภัณฑ
ยอดฮิต

ลองเปรียบเทียบ
ความแตกตางดูสิ !

บริการ
ทดสอบและ
เปรียบเทียบ

ประสิทธิภาพถึงที่!
กรุณาดูรายละเอียด

ดานหลัง

น้ำยาหลอลื่นสำหรับแรงเสียดทานสูง LS เบลแฮมเมอร

หลอลื่น กันสนิม กันชื้น แทรกซึม
เบลแฮมเมอร คนหา

เบลแฮมเมอร คนหา

น้ำยาหลอลื่นสำหรับแรงเสียดทานสูง LS เบลแฮมเมอรของสุสุกิคิโค

รายการผลิตภัณฑ

ชื่อสินคา

LS เบลแฮมเมอร
สเปรย
(ปริมาตร 420 ml)

LS เบลแฮมเมอร
มินิสเปรย
(ปริมาตร 100 ml)

LS เบลแฮมเมอร
เซรั�ม 80 ml

LS เบลแฮมเมอร
เซรั�ม 300 ml

LS เบลแฮมเมอร
เซรั�ม 1 L

LS เบลแฮมเมอร
เซรั�ม 4 L

สวนประกอบ

ชื่อสินคา

สวนประกอบ

เซรั�ม 170 ml + LPG
“แกสแรงดันสูง”

LS เบลแฮมเมอร
เซรั�ม 20 L

LS เบลแฮมเมอรเซรั�ม

LS เบลแฮมเมอร
คารทริดจกรีส
No.0
(ปริมาตร 420 ml)

LS เบลแฮมเมอร
คารทริดจกรีส
No.2
(ปริมาตร 420 ml)

LS เบลแฮมเมอร
กรีสสเปรย
(ปริมาตร 420 ml)

LS เบลแฮมเมอร
กรีส No.0
(ปริมาตร 50 ml)

LS เบลแฮมเมอร
กรีส No.2
(ปริมาตร 50 ml)

LS เบลแฮมเมอร
เซรั�มผสม 10%

LS เบลแฮมเมอร
เซรั�มผสม 5%

LS เบลแฮมเมอร
เซรั�มผสม 10%

LS เบลแฮมเมอร
เซรั�มผสม 10%

LS เบลแฮมเมอร
เซรั�มผสม 5%

เซรั�ม 40 ml + LPG
“แกสแรงดันสูง”

LS เบลแฮมเมอรเซรั�ม LS เบลแฮมเมอรเซรั�ม LS เบลแฮมเมอรเซรั�ม LS เบลแฮมเมอรเซรั�ม

น้ำยาหลอลื่นแรงเสียดทาน

น้ำมัน

ใชหลอลื่นและกันสนิมชิ้นสวนเครื่องจักรและอื่นๆ

น้ำมันแร, น้ำยากันสนิม, น้ำยาลดแรงเสียดทาน

ชื่อ

ประเภทและรูปแบบ

การใชงาน

สวนประกอบและสวนผสม

ปโตรเลียมประเภท 4 ระดับความอันตราย III

LS เบลแฮมเมอรซีรีส รายละเอียดผลิตภัณฑ

บริการ
ทดสอบและเปรียบเทียบประสิทธิภาพถึงที่
เราจะไปบริษัทคุณ และดำเนินการทดสอบประสิทธิภาพ
น้ำยาหลอลื่นดวยเครื่องทดสอบประสิทธิภาพในภาวะ
แรงเสียดทานสูง คุณจะตองตกใจในความตางของ
ประสิทธิภาพน้ำยาหลอลื่นทั�วไปกับประสิทธิภาพของ 
LS เบลแฮมเมอรแน�นอน

คุณจะไดพิจารณาวาควรซื้อผลิตภัณฑหรือไม หลังจาก
ไดเขาใจในประสิทธิภาพของผลิตภัณฑอยางเพียงพอ

สามารถติดตอสอบถามได

ความตางของรอยเสียดสี
หลังทดสอบเปรียบเทียบ

เมื่อใชน้ำยา
หลอลื่นอื่น

เมื่อใช LS 
เบลแฮมเมอร

ตัวแทนจำหน�าย

บริษัทเบลแฮมเมอร (ประเทศไทย) จำกัด
ออฟฟศ C29 115 ถนนริมทางรถไฟสายปากน้ำ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
ประเทศไทย
TEL: 02-671-3070



การใชงานน้ำยาหลอลื่น

มหัศจรรย 
LS เบลแฮมเมอร

สามารถใชงานไดกับเครื่องจักรหลายประเภท 
ทั้งเครื่องจักรงานผลิต, เครื่องผลิตเหล็ก, 
เครื่องพิมพ, เครื่องผลิตกระดาษ เปนตน

จุดเดนงานน้ำยาหลอลื่น

มหัศจรรย 
LS เบลแฮมเมอร

LS เบลแฮมเมอรมีคุณสมบัติหลอลื่นอยางไมเคยมีมากอน 
ชวยปองกันการเสียดสีในชวงแรกของการติดตั้งเครื่องจักร 
ใหประสิทธิภาพขั้นสูงสุดในการปองกันรอยขีดขวน ลดเสียง
เอี๊ยดอาดและปองกันความเสียหาย

ใชกับจักรยาน
และมอเตอรไซค

ใชเปนสารเติมแตง
น้ำมันเครื่อง

ใชกับเครื่องจักร
งานผลิตหลายชนิด

ใชกับกรอบหนาตาง

แนะนำใหผสม 5% - 10% 
ของน้ำมันเครื่องทั้งหมด

(กรุณาสอบถามรายะเอียดเพิ�มเติม)

หามนำไปผสมน้ำมันเคร่ืองมอเตอรไซคคลัทชเปยกโดยเด็ดขาด

ตารางคุณลักษณะ LS เบลแฮมเมอร สเปรย

ตารางคุณลักษณะ LS เบลแฮมเมอร เซรั�ม

ตารางตานทานน้ำมัน LS เบลแฮมเมอร

ตารางคุณลักษณะ LS เบลแฮมเมอร กรีส

1. จุดหยุดการเคลื่อนไหว เชน เบรกหรือคลัทช
2. จุดที่ใชแรงยึดเกาะ เชน สายพานวี
3. จุดอื่นๆ ที่ใชแรงยึดเกาะหรือแรงเสียดทานทุกจุด

เบรก คลัทช สายพานวี

LS เบลแฮมเมอรมีคุณสมบัติลื่นไหลและหลอลื่นสูงมาก

หามใชในจุดตอไปน�้โดยเด็ดขาด

ณ กรกฎาคม 2017

หัวขอทดสอบ วิธีทดสอบ ผลลัพธ

หัวขอทดสอบ วิธีทดสอบ ผลลัพธ

วิธีทดสอบ ผลลัพธวิธีทดสอบ ผลลัพธ

แรงบิดแรกเริ�ม

แรงบิดหมุน

ลักษณะภายนอก

สภาพ ผสม 60 ชั้น / 25̊C
จุดหลอมละลาย (̊C)

อัตราการระเหย (wt%)

อัตราการแยกตัวของน้ำมัน (wt%)

เสถียรภาพการออกไซด Mpa

แรงบิดอุณหภูมิต่ำ -20̊C

การทดสอบแรงรับน้ำหนักดวยลูกบอลความเร็วสูง
สี่ลูกของเชล

การทดสอบแรงรับน้ำหนักดวยลูกบอลความเร็วสูง
สี่ลูกของเชล

การทดสอบแรงรับน้ำหนักดวยลูกบอลความเร็วสูง
สี่ลูกของเชล

การทดสอบแรงรับแรงเสียดทานดวยลูกบอลความเร็วสูงสี่ลูกของเชล

น้ำมันพื้นฐาน

สารเพิ�มความขนหน�ด

ความหน�ดพลวัตร (cst) 40̊C
 100̊C
ดัชน�ความหน�ด

จุดวาบไฟ (̊C)

จุดไหลเท (̊C)

แรงตึงผิว (µN/cm2)

เสถียรภาพการแยกตัว

คาการเสียดสี (kgf)

วิธี Wilhelmy

*2) คลายคลึงกับ JIS K2246 6.26

การทดสอบทิมเค็น

ไมมีปญหา

ความหน�ดพลวัตร (cst) 40̊C
 100̊C
ดัชน�ความหน�ด

จุดวาบไฟ (̊C)

จุดไหลเท (̊C)

แรงตึงผิว (µN/cm2)

เสถียรภาพการแยกตัว

คาการเสียดสี (kgf)

วิธี Wilhelmy

*1) คลายคลึงกับ JIS K2246 6.26

การทดสอบทิมเค็น

ไมมีปญหา

น้ำมันสังเคราะห

สบูลิเธียม

สภาพกรีสสีน้ำตาลออน สภาพกรีสสีน้ำตาลออน

น้ำมันสังเคราะห

สบูลิเธียม

ขอควรระวังในการใชงาน

*2) เงื่อนไขการทดสอบ (55̊C ± 2̊C 8 ชั�วโมง) [-15̊C ± 2̊C 16 ชั�วโมง]

*1) เงื่อนไขการทดสอบ (55̊C ± 2̊C 8 ชั�วโมง) [-15̊C ± 2̊C 16 ชั�วโมง]

กลไกประสิทธิภาพหลอลื่น

กลไกการทำงานกับโลหะ

โครงสรางโมเลกุลอันเปนเอกลักษณ

ภาพเปรียบเทียบการทำงานในรองโลหะ ภาพเปรียบเทียบการทำงานบนพื้นผิวโลหะ

น้ำยาหลอลื่นทั�วไป
ฟลูออไรดและโมลิบดินัมจะ
ไมเขาไปในรองโลหะ

LS เบลแฮมเมอร
พื้นผิวโลหะดานที่มีการเสียดสี
อาจดูเรียบลื่น แตความจริงแลว
เปนตะปุมตะป��

LS เบลแฮมเมอร
เมื่อโลหะเหมือนกันมาสัมผัสกัน
จะเกิดความรอน ความรอนน�้จะ
ทำให “สารรับแรงเสียดทานสูง” 
ทำปฏิกิริยากับโลหะ

น้ำยาหลอลื่นทั�วไป
เมื่อโลหะทำปฏิกิริยากับ “สารรับ
แรงเสียดทานสูง” จะสรางพื้นผิวที่
เรียบลื่นและเยื่อหลอลื่นขึ้นมา

ถึงแมน้ำมันจะหายไป เยื่อน�้ก็จะยัง
หลงเหลืออยูบนผิวโลหะและรักษา
ความลื่นเอาไวได

LS เบลแฮมเมอร
LS เบลแฮมเมอร เขาไป
ในรองโลหะได!!

น้ำยาหลอลื่นทั�วไป
ฟลูออไรดและโมลิบดินัมจะ
ยึดติดกับพื้นผิวโลหะยาก

LS เบลแฮมเมอร
LS เบลแฮมเมอร ยึดติดกับ
พื้นผิวโลหะงาย

โลหะ

โลหะ

โลหะ

โลหะ

โลหะ

โลหะ

โลหะ

โลหะ

โลหะจุดหลอมเหลว
ต่ำ

ภาพพื้นผิวหลอลื่นของ
น้ำยาหลอลื่นในทองตลาด

ภาพพื้นผิวหลอลื่นของ 
LS เบลแฮมเมอร

โลหะ

โลหะ

เหมือนนำทอนซุงมารองไวใต
เสนทางขนสงแลวลาก

เหมือนทำเสนทางขนสงใหเปน 
“ลานสเก็ต” แลวลาก

ถึงแมน้ำมันจะหายไป เยื่อน�้ก็จะยังหลงเหลืออยูบนผิวโลหะและรักษา
ความลื่นเอาไวได มีคุณสมบัติกันน้ำไดดีเยี่ยม

หนัก!

เบา!

โมลิบดินัม

LS เบลแฮมเมอร
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ผลที่มีตอยาง ผลที่มีตอพลาสติก
ชนิดยาง (รหัส) ชนิดยาง (รหัส) ชนิดพลาสติก (รหัส) ชนิดพลาสติก (รหัส)
ยางธรรมชาติ

ยางบิวทาไดอีน

ยางสไตรีน

ยางบิวไทล

ยางเอทิลีนโพรพิลีน

ยางไนไตรล

ยางอะคริลิก

ยางยูรีเทน

ยางซิลิโคน

ยางฟลูออรีน

ไวนิลคลอไรดเรซิน / เน�้อนิ�ม

        “          / เน�้อแข็ง

พอลิสไตรีน

ABS

พอลิเอทิลีน

พอลิโพรไพลีน

ไนลอน

อะคริลิกเรซิน

ฟลูออรีนเรซิน

พอลิคารบอเนต

เมทิลเพนทีนเรซิน

พอลิยูรีเทน

ฟนอลิกเรซิน

เมลามีนเรซิน

อีพ็อกซีเรซิน

แทบไมมีหรือไมมีผลเลย

มีผลบางเล็กนอยแตทนทานเพียงพอตอการใชงาน ขึ้นอยูกับเงื่อนไข

ไมควรใชงาน

มีผลเปนอยางมาก ไมเหมาะกับการใชงาน

ไมมีขอมูล

(หมายเหตุ) ขอมูลดังกลาวเปนขอมูลที่ไดจากหองควบคุมอุณหภูมิ หากตองการใชงานในอุณหภูมิสูงหรืออุณหภูมิอื่นๆ  กรุณาอานรายละเอียดเรื่องการทดสอบ
ใชจริงในตัวอยางการทดลอง

น้ำมัน

น้ำมัน

น้ำมัน
น้ำ

ยา
หล

อลื่
น

ทั�ว
ไป

หัวขอทดสอบ


