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BECHEM จาระบีเอนกประสงคทนแรงกดสูง (EP)  
และมีอายุใชงานนาน 

HIGH-LUB L2 ใชหลอลื่นแบร่ิงธรรมดา (Plain bearings) และแบริ่งลูกปน (roller 
bearings) และลดความเสียดทานและการสึกหรอสําหรับอตุสาหกรรมทุก
ประเภทที่ภาระการทํางานและอุณหภูมิปกต ิ รวมทัง้การสัมผัสนํ้าที่ไมมีผล
ตอการปองกันการกัดกรอนของจาระบีและคงตวัสภาพเดิม  
อุณหภูมิใชงาน -30oC ถึง + 120 oC (ชวงระยะสั้นที ่+140 oC)  

 
HIGH-LUB L2B ใชหลอลื่นแบร่ิงธรรมดา (Plain bearings) และแบริ่งลูกปน (roller 

bearings) รวมทั้งรางนําเลื่อน (Guideways)ท่ีภาระการทํางานสูง และ
ความเร็วสูง รวมท้ังการหลอลื่นดวยจาระบีทั้งหมด นอกจากนี้ยังปองกันการ
กัดกรอนที่มีประสิทธิภาพและทนตอการเสื่อมอายุไดสูง โดยจาระบีนี้จะมี
สารเพิ่มคุณสมบัต ิ (Addition) EP (Extreme Pressure) มีคุณสมบัติการ
หลอลื่นทนตอแรงกดสูงได HIGH-LUB L2 EP เหมาะสําหรับระบบการหลอ
ลื่นแบบศูนยกลาง (Central Lubrication Systems) ที่เลื่อนไหลไดงายในทอ
ที่ใชงานอยู  
อุณหภมิูใชงาน  -20oC ถึง +120oC  (ชวงระยะสั้นที ่140oC) 

 
HIGH-LUB L 474 จาระบทีนแรงกดสูง มีอายุใชงานนานที่รวมกันเปนชนิดเดียว ใชหลอลื่น  

แบริ่งธรรมดา (Plain bearings) และแบริง่ลูกปน (roller bearings) ชวยลด
ความเสียดทานและการสึกหรอ  

 
HIGH-LUB  
LFB 2000 

ใชหลอลื่นแบร่ิงธรรมดา (Plain bearings) และแบริ่งลูกปน (roller 
bearings) ในการลดความเสียดทานและการสกึหรอของช้ินสวนกลไกใน
โรงงานอุตสาหกรรมที่รับภาระหนัก จาระบีจะสามารถปองกันการกัดกรอน
ไดอยางมีประสิทธิภาพเม่ือมีน้ํามาสัมผัส ถาใชเปนจาระบีเอนกประสงค
สําหรับเครือ่งจักรกลตาง ๆ ก็สามารถเกบ็รักษาในสภาพแตกตางกนัได  
อุณหภูมิใชงาน : -20oC ถึง +120oC (ชวงระยะสั้นท่ี 140oC) 

 
HIGH-LUB  
LFB 2000 

ใชหลอลื่นแบร่ิงธรรมดา (Plain bearings) และแบริ่งลูกปน (roller 
bearings) ในการลดความเสียดทานและการสกึหรอของช้ินสวนกลไกใน



โรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภทที่รบัภาระหนัก HIGH-LUB LFB 2000 จะ
ทนตอการเสือ่มอายุไดดีมาก ทนตอแรงกดไดสูง จับเกาะไดดีและทนตอนํ้า
รอนและน้ําเยน็ สารหลอลื่นแข็งสีขาวจะปองกันสภาวะแรงเสียดทานผสม
และแรงเสียดทานขอบเขต (boundary friction) ของผวิโลหะคู-สัมผัส ทําให
ลดสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานขณะที่รับแรงกดสูง มีผลใหการสึกหรอลดต่ําลง 
ความสามารถในการหลอลืน่ไดสูงนี้จะยดืเวลาทีจ่ะตองทําการหลอลืน่ใหม 
HIGH-LUB LFB 2000 ไมมีสวนผสมของสารตะก่ัว  
อุณหภูมิทํางาน : -20oC ถึง +120oC  

 
HIGH-LUB SW2 ใชหลอลื่นแบร่ิงธรรมดา (Plain bearings) และแบริ่งลูกปน (roller 

bearings) รวมทั้งในชวงความเสียดทานผสม สําหรับการหลอลื่นดวย
จาระบท่ีีปองกันชิ้นสวนทีเ่ลื่อนไปมา โดยเฉพาะอยางยิ่งลวดสลิง ปองกัน
การกัดกรอนจากการสัมผสักับนํ้าและแกส เหมาะสมกับทุกสภาพความเร็ว  
อุณหภูมิทํางาน : -25oC ถึง +80 oC  

 
 BERUPLEX CS2 

EP 

จาระบใีชงานเอนกประสงคทําจากสบูแคลเซียม-อะซิเตตเชิงซอนท่ีมีความ
เหมาะสมในการหลอลื่น และยังเปนซลีกนัร่ัวในการหมนุรอบชาหรอืเร็วของ
แบริ่งธรรมดา (Plain bearings) และแบร่ิงลูกปน (roller bearings) จาระบี
ชนิดน้ีจะมีเสถียรภาพตอความรอน ปองกันการสึกหรอทีจ่ะเกิดขึน้สูงและ
ปองกันการกดักรอน รวมทั้งความสามารถในการไหลในระบบหลอลื่นแบบ
ศูนยกลางไดดีมาก  
อุณหภูมิทํางาน : -25oC ถึง +140oC  

 
 
 
 
 
 
 

 
 



จาระบีทนแรงกดสูง (EP) เอนกประสงค BECHEM  
ท่ีมีอายุการใชงานนาน 

HIGH-LUB PTFE จาระบีหลอลืน่ท่ีอุณหภูมิสูงเจือดวยสาร EP ใชหลอลืน่แบริ่งธรรมดา (Plain 
bearings) และแบริ่งลกูปน (roller bearings)  ชวยลดความเสยีดทานและ
ปองกันการสกึหรอในชวงอณุหภูมิกวางไดดีในสภาพรบัภาระหนัก, สภาพ
การกัดกรอน เหมาะกับทุกสภาพความเรว็ ปองกันแบร่ิงจากเศษวัสดุแข็ง  
อุณหภูมิทํางาน : -20oC ถึง + 120oC (ชวงระยะสั้นที่ 140oC) 

 
BERUPLEX  

KS 22 

สารหลอลื่นสมรรถนะสูงสําหรับการหลอลื่นท่ียาวนาน และหลอลื่นตลอด
อายุทํางานของแบริ่งธรรมดา (Plain bearings) และแบร่ิงลูกปน (roller 
bearings) รับภาระหนักทีช่วงอุณหภูมิทํางานกวาง เหมาะสมกับทุกสภาพ
ความเร็ว  
อุณหภูมิทํางาน : -30oC ถึง 150oC ในกรณีการหลอลื่นซ้ําใชไดถึง 180oC 

 
HIGH-LUB  

LIC-000 

จาระบีหลอลืน่เรียบกึ่งเหลวปมไดงาย เหมาะสมกับระบบหลอลื่นแบบ
ศูนยกลาง ทนตอการสัมผสัน้ํา ปองกันการกัดกรอนและลดการสึกหรอได
เปนอยางดี  
อุณหภูมิทํางาน : -30oC ถึง +80oC  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



สารหลอลื่นชนิดเกาะติด  
(Adhesive Lubricants) 

 

BERULIT 400 สารหลอลื่นทีใ่ชกับงานชุดเกียรขับท่ีรบัภาระหนักมีแรงกดสูง มีความเร็ว
ขอบต่ําไปจนถึงปานกลาง สําหรับการใชในระบบการฉีดแบบอตัโนมัติน้ัน
จะเหมาะสมสาํหรับการหลอลื่นแบริ่งที่รบัภาระหนัก, ขอตอโซที่มีขนาดเสน
ผานศูนยกลางโตและลวดสลิง 
อุณหภูมิทํางาน : -10oC ถึง +160oC  

 
BERULIT GA 

400 

สารหลอลื่นทีใ่ชในงานชุดเกียรแบบเปดขนาดใหญท่ีรบัภาระหนักมีแรงกด
สูง ท่ีความเรว็ขอบสูง สําหรับการใชในระบบการฉีดแบบอตัโนมัต ิ ใหความ
เช่ือม่ันในการทํางานสูงของชุดเกียร และใชหลอลื่นชุดชิ้นสวนที่เลือ่นไปมา
โดยเฉพาะลวดสลิง รวมทัง้ขอตอโซที่มีขนาดเสนผานศูนยกลางโต ไดเปน
อยางดี 
อุณหภูมิทํางาน : -20oC ถึง +180oC  

 
BERULIT 443 สารหลอลื่นทีใ่ชในงานชุดเกียรขนาดใหญที่รับภาระหนักมีแรงกดสูง และท่ีมี

ความเร็วขอบต่ําสําหรับการหลอลื่นดวยมือ ใชหลอลืน่ชุดเกียรขับกอนเร่ิม
กระบวนการรนั-อิน (run-in) เหมาะสําหรับการหลอลื่นชุดชิ้นสวนท่ีเลื่อนไป
มา โดยเฉพาะลวดสลิง  
อุณหภูมิทํางาน : -20oC ถึง +180oC  

 
BERULIT GA 
2500/ GA2500 

SPRAY 

สารหลอลื่นทีใ่ชในงานชุดเกียรขับที่รับภาระหนักมีแรงกดสูง ท่ีมีความเร็ว
ขอบสูง สําหรับการหลอลื่นดวยระบบการฉีดอัตโนมัติจะใหความเชื่อม่ันใน
การปองกันผวิแกมฟน รวมทั้งแกมฟนท่ีมีอุณหภูมิสูง ยืดระยะเวลาที่จะตอง
ทําการหลอลืน่ใหม เหมาะสําหรับการหลอลื่นชดุชิ้นสวนที่เลือ่นไปมา 
โดยเฉพาะลวดสลิง และขอตอโซที่มีขนาดใหญ ไมเหมาะสําหรับงานที่สาร
หลอลื่นที่เหวีย่งเขาสูศูนยกลาง  
อุณหภูมิทํางาน : +5oC ถึง +200oC / -20oC ถึง +200oC 

 



จาระบีทนอุณหภูมิสูง  
(High Temperature Greases) 

 

HIGH-LUB HTA เหมาะสําหรับหลอลื่นแบริ่งธรรมดา (Plain bearings) และแบร่ิง 
ลูกปน (roller bearings) เพื่อชวยลดความเสียดทานและการ  
สึกหรอที่ภาระกระทําทุกสภาพความเร็ว ท่ีมีอุณหภูมิสูง ชวย
ปองกันแบริ่งจากการกัดกรอน มีสวนผสมของอลูมิเนียม เหมาะ
สําหรับแบร่ิงในระบบคลตัช, ใบพัดระบายอากาศรอน  
อุณหภูมิทํางาน: -25oC ถึง +190oC (ชวงระยะสั้นท่ี + 200 oC) 

 
BERUTOX M21 KN ใชหลอลื่นแบร่ิงธรรมดา (Plain bearings) และแบริ่งลูกปน (roller 

bearings) เพือ่ปองกันการเสียดสีและการกัดกรอนของเคร่ืองจักร 
ที่สภาวะอุณหภูมิสูง เหมาะกับทุกสภาพความเร็วในการทํางาน 
ชวยปองกันแบริ่งจากอนุภาคของแข็งในสภาพบรเิวณท่ีสัมผัสกับ
น้ํา ใชหลอลื่นแบริ่งที่มีภาระหนักในเตาหลอม, อปุกรณหมุนใน
เตาเผา, ใบพัดลมดูดแกสที่มีสภาพกัดทําลายและรกัษาสภาพให
ปราศจากการตกตะกอนแขง็   
อุณหภูมิทํางาน: -10oC ถึง +180oC  

 
BERUTOX M21 PLUS ใชหลอลื่นแบร่ิงธรรมดา (Plain bearings) และแบริ่งลูกปน (roller 

bearings) โดยเฉพาะอยางยิ่งที่ภาระกระทํากระแทกสูง และท่ีมี
อุณหภูมิสูง ปริมาณสารหลอลื่นและชวงความถี่ในการหลอลื่นใหม
จะขึ้นอยูกบัลกัษณะของงาน ปองกันจากการกัดกรอนและลดการ
เสียดสีจากอนภุาคแข็งของแบร่ิงในบริเวณที่สัมผัสกับน้ํา  
อุณหภูมิทํางาน: -10oC ถึง +160oC  

 
 
 
 
 
 



BERUTOX M21 EPK BERUTOX M21 EPK เปนสารหลอลื่นแบบพิเศษสําหรับหลอลื่น
ช้ินสวน กลไกทีอ่ยูในสภาวะแวดลอมเสี่ยงตอการกัดกรอนที่
ภาระหนัก มีการกระแทกและมีอุณหภูมิสูง และยังทนตอน้ําไดดี 
ปองกันการยดึเกาะของน้ํา ฝุนละออง ใชไดดีกับงานที่ตองสัมผัส
กับน้ํา เชน แรงกระแทกอดัของนํ้าอยางรุนแรง, ช้ินสวนควบคุม
เคร่ืองจักรลางหรือมีการเตมินํ้า   
อุณหภูมิทํางาน: -10oC ถึง +160oC 

 
BERUTOX FH 28 KN จาระบสีังเคราะหทนอุณหภมิูสูง ใชหลอลื่นแบร่ิงธรรมดา (Plain 

bearings) และแบริ่งลูกปน (roller bearings) BERUTOX FH 28 
KN เปนสารหลอลื่นท่ีชวยลดความเสียดทานและการสึกหรอ
สําหรับงานทีรั่บภาระหนัก มีอุณหภูมิสูงสําหรับทุกชวงความเรว็
ในการทํางาน เปนตัวปองกันสิ่งเจือปนท่ีจะสงผลอันตราย
เสียหายแกแบริ่ง สําหรับแบร่ิงที่รับภาระหนักมีอุณหภูมิสูง เชน 
ตรงตําแหนงพัดลมระบายอากาศรอน, ระบบลําเลียง และสลักยัน
ออกในเครือ่งฉีดพลาสติก   
อุณหภูมิทํางาน: -30oC ถึง +180oC (ชวงระยะส้ันที ่200 oC) 

 
BERULUB HIGH – TEMP 

MEISSELCOMPOUND 

สารครีมยึดเกาะแนนสําหรับใชงานในเครื่องอัดแบบไฮดรอลิกส 
และคอนลม ปองกันการเชื่อมติดในขณะเย็นและสึกหรอกอน
ระยะเวลากําหนด การทํางานที่ไมเหมาะสม ทีอ่าจจะเกิดขึ้นกับ
อุปกรณตอพวงกับเคร่ืองอดันั้นได 
BERULUB HIGH – TEMP MEISSELCOMPOUND  เปนสาร
หลอลื่อท่ีมีสวนประกอบเคมี ที่มีการเตมิสารเพิ่มคุณสมบัตพิิเศษ
ผสม  เชน ทองแดง และแกรไฟต (graphite) ลงไปเพือ่เพิ่ม
คุณสมบัต ิ
อุณหภูมิทํางาน: -20oC ถึง +1100oC  

 
 
 
 
 



BERUTOX VPT 64-2 จาระบสีังเคราะหท่ีมีอายุการใชงานนาน ทนอุณหภูมิสูง ใชหลอ-
ลื่นแบริ่งธรรมดา (Plain bearings) และแบร่ิงลกูปน (roller 
bearings) ชวยลดความเสยีดทานและการสึกหรอของเคร่ืองจักร 
ท่ีอุณหภูมิสูง เหมาะสมกบัทุกสภาพความเร็วในการทํางาน ขอ
ควรระวัง : ERUTOX VPT 64-2/-1 ไมสามารถผสมรวมกับสาร
หลอลื่นที่มีนํ้ามันดิบผสม  
อุณหภูมิทํางาน: -20oC ถึง +260oC  

 

นํ้ามันไฮดรอลกิส  
(Hydraulic Fluids) 

 

BECHEM STAROIL เปนของไหลท่ีถูกใชในการสงถายกําลังในโครงสรางระบบไฮดรอ
ลิกส จะเปนของไหลสถิตยซึ่งควบคุมระบบไฮดรอลิกสท่ีมี
อุณหภูมิสูง ปองกันการกดักรอนอันเกิดจากน้ําเขาในระบบ ชวย
ลดการสึกหรอของกลไก อันมีสาเหตุมาจากสิ่งปนเปอนในน้ํามัน 
และชวยปองกันการสึกหรอในระบบปมไฮดรอลิกสและปมน้ํา ใช
งานไดดีในโลหะที่ไมเปนสนิม, น้ํามันแร, วัสดุซีลปองกัน และ
เคร่ืองจักรที่มีการเคลอืบส ีงายตอการกรองกอนการใชงาน  
อุณหภูมิทํางาน: อยูระหวาง -35oC ถึง +80oC และ –15oC ถึง 
+110 oC 

 
BECHEM HYDROSTRA 

46 D 

ใชเปนของไหลสงถายกําลังสําหรับระบบไฮดรอลิกส แรงขับคงที ่
รับภาระหนัก มีอุณหภูมิสูง ชวยปองกันการกัดกรอนจากการ
สัมผัสน้ํา ชวยลดการเสียดสี และการสึกหรอ อันมีสาเหตุมาจาก
สิ่งปนเปอนในน้ํามัน และชวยลดความเสียดทานของมอเตอร 
และปมไฮดรอลิกสจากการทํางานไดเปนอยางดี สาร 
HYDROSTRA 46 D เปนสารทีมี่สวนผสมของน้ํามันแรที่
ปราศจากสิ่งปนเปอน ผสมกับสารตวัเติมชวยเพิ่มคุณสมบัติใน
การปองกันการกัดกรอนของปมที่ใชงานมานานมากแลว ลดการ
สึกหรอของชิน้สวนกลไกทีมี่ความเสียดทาน   
อุณหภูมิทํางาน:  -20oC ถึง +110oC  



 
BECHEM HYDROSTAR 

HEP 46 

ใชเปนของไหลสงถายกําลังสําหรับระบบไฮดรอลิกส ท่ีตองการ
สมรรถภาพสงูสุด และไมทาํลายสิ่งแวดลอม ปองกันการกัดกรอน 
ความเสียดทาน การสึกหรอ ที่รับภาระหนักในบริเวณที่สัมผัสนํ้า 
เชน ใชในระบบไฮดรอลกิสเคลือ่นท่ีในการสูบน้ําขึน้มากักเก็บ 
หองเย็น ธุรกิจเกี่ยวกับปาไม ในงานสรางอุโมงค อตุสาหกรรม
อาหาร, รถดบัเพลิง, ผูผลติรถยนตทองถิ่น ระบบขุดเจาะน้ํา, ขุด
เจาะสระนํ้า และระบบไฮดรอลิกสทีใ่ชในงานวศิวกรรมและงาน
ซอมบํารุง เครื่องจักรที่ใชในการทําทางสําหรับใชแขงขันกีฬาสกี 
และประตูปด-เปด เขา-ออก  
อุณหภูมิทํางาน:  -30oC ถึง 90oC (ชวงระยะสั้น +120oC) 

 
BECHEM HYDROSTAR 

HEES 46 LONGLIFE 

ใชในงานระบบไฮดรอลิกสทุกประเภท ที่รับภาระหนกั ตองการ
ประสิทธิภาพสูง มีความตองการสูงมากสําหรับเคร่ืองจกัรเกาที่จะ
ทําใหไมทําลายตอสิ่งแวดลอม มีอายุการใชงานยาวนาน HEES 
46 ประสบผลสําเร็จในการทดสอบใน KWF (KWF field test) ซ่ึง
มีการสนับสนุนจากรัฐบาล ทีส่ภาวะรับภาระหนักมีอุณหภูมิสูง 
และ HEES 46 ยังถูกทดสอบแบบ axial piston test ท่ีรับภาระ
หนักที่เมือง Dortmund, Germany  
Ecotoxicology : ตองการ VZ 79 “Blauer Engel” Fulfills VDMA 
24 568 

 
 

นํ้ามันเกียรท่ีใชในโรงงานอุตสาหกรรม 
(Industrial Gear Oils) 

BECHEM STAROIL G เปนน้ํามันไหลเวียนประสิทธิภาพสูง เหมาะสําหรับแบริ่งและชุด
เกียรที่ไมมีสิ่งปกคลุม ท่ีรบัภาระหนัก เหมาะกับลกัษณะงานที่
ตองการการยดือายุการใชงาน ระบายน้าํและอากาศออก และจะ
ไมทําลายวัสดุซีลและสีเคลอืบเคร่ืองจักร  
อุณหภูมิทํางาน: อยูระหวาง -20oC ถึง +100oC และ –10oC ถึง 
+130 oC 



BERUSYNTH EP เปนน้ํามันสังเคราะห ทนแรงกดสูง ชวยเพิ่มประสทิธิภาพการ
ทํางานของแบริ่งลูกปน (roller bearings), แบร่ิงแบบธรรมดา 
(plain bearings) และของชุดเกียรท่ีรับภาระหนัก มีอุณหภูมิสูง 
ชวยลดความเสียดทานของเฟองหนอน (Worm Gears) เหมาะ
สําหรับซีลแบบ FKM (FKM Seals) เหมาะสําหรับงานประเภท
กาวอพีอกซี ่ (epoxy) และแลคเกอรเคลือบผิวอบดวยความรอน 
งายตอการทําความสะอาด 
อุณหภูมิทํางาน: อยูระหวาง -30oC ถึง +140oC และ –25oC ถึง 
+180 oC 

 

นํ้ามันหลอลื่นท่ีใชในงานระบบนิวเมติกส  
(Pneumatic Oils)  

 

BERULIT S5 เปนสารหลอลืน่ประสิทธิภาพสูง และสามารถสลายตัวไดโดย
กระบวนการทางชีวภาพ เหมาะสําหรับอุปกรณในระบบนิวเม
ติกสทุกชนิด ใชงานรวมกันไดเปนอยางด ีอาทเิชน คอนลมกับตวั
ปองกันเสียง  
อุณหภูมิทํางาน: ต่ําสุด -40oC  

 
BERULIT 75 เปนสารหลอลืน่ที่มีสวนผสมของน้ํามันแร (mineral oil) มี

ประสิทธิภาพสูง เหมาะสําหรับอุปกรณในระบบนิวเมติกสทุกชนิด 
อาทิเชน คอนลม, อุปกรณท่ีใชในการถอดรื้อเครือ่งจักรและ
อุปกรณที่ใชในการขันนอตสกรู สามารถประยุกตใชไดกับ : air-
inflated hose ไดเปนอยางดี  

 
 
 
 
 



นํ้ามันหลอลื่นเครื่องยนต 
(Engine Oils)  

 

STAROIL SYNERGIE 
ALPHA 5 W 40 

เปนน้ํามันหลอลื่นสังเคราะหสําหรับใชในเครื่องยนต ชวยลด 
ความเสียดทาน มีความหนดืต่ํา มีคุณภาพตรงตามความตองการ
ของบรษิัทผูผลิตรถยนต เหมาะสมสําหรับรถยนตท่ีเรงความเร็ว
แบบฉับพลันโดยมีการเติมสารตัวเติมพิเศษชวยเพิ่มคุณสมบัต ิ
และรถยนตท่ีใชในสภาพการจราจรหนาแนน หรือแบบหยุด ๆ 
และเคลื่อนตวัไป ทําใหมีประสิทธิภาพสูง ใชงานไดเปนอยางดี    

 
STAROIL 

MULTIGRADE.LL SAE 
10 W-40 

เปนน้ํามันหลอลื่นเครื่องยนต สําหรบัรถยนตทีใ่ชในครอบครัว
ท่ัวไป ลดความเสียดทาน มีความหนืดต่ําใชไดทุกฤดูกาล 
คุณภาพตรงตามความตองการของบริษทัผูผลติรถยนต 
นํ้ามันหลอลื่นประสิทธิภาพสูงชนิดนี้ไดถูกพฒันาใชสําหรับ
เคร่ืองยนตดีเซลแบบธรรมดา แบบไมมีเทอรโบชารจเจอร ที่
รับภาระหนัก ลดระยะเวลาการซอมบํารุงลง 2-3% เม่ือ
เปรียบเทียบกับน้ํามันหลอลืน่เครื่องยนตชนิดธรรมดา   

 
STAROIL SUPER HPD 

PLUS SAE 15 W-40 

เปนน้ํามันหลอลื่นเอนกประสงคสําหรับรถบรรทุกหนัก มี
ประสิทธิภาพสูงใชไดทุกฤดูกาล ยืดระยะเวลาในการเปลี่ยนถาย
นํ้ามันสําหรับเครื่องยนตดีเซลแบบธรรมดา และเครือ่งยนตดีเซล
แบบมีระบบเทอรโบชารจเจอร ที่รับภาระหนัก และเหมาะสม
สําหรับงานเกษตร งานบรรทุกหนัก รถบสัโดยสาร และงานปาไม 
และเหมาะสมสําหรับไบรโอ-ดีเซล (โปรดสังเกตคูมือขั้นตอนของ
ผูผลิตรถยนต)  

 
 
 
 
 
 



STAROIL MULTIGRADE 
S 3 HD SAE 15 W-40 

นํ้ามันหลอลื่นเอนกประสงคเหมาะสมสําหรับเคร่ืองยนตดีเซล
แบบหัวฉีด และเคร่ืองยนตท่ีมีระบบเทอรโบชารจเจอร และแบบ
ธรรมดา ที่รบัภาระหนัก น้ํามันหลอลื่นเอนกประสงคที่มีโลหะ
ผสมสูง สามารถใชไดทุกฤดูกาล และยืดระยะเวลาในการเปลี่ยน
ถายน้ํามัน ควรหลีกเลี่ยงคราบสิ่งสกปรกในสภาวะการทํางาน
อุณหภูมิสูงและอุณหภูมิต่ํา  

 

สารหลอลื่นปองกันการกัดกรอนและสารหลอลื่นสําหรับโซและเฟองโซ  
(Corrosion Protection and Chain Lubricants) 

 

BERULIT ZAHNFIT 
SPRAY 

ใชสําหรับการหลอลื่นและดแูลรักษาชิ้นสวนของเครือ่งจักรกล จะ
มีลักษณะคุณสมบัติในการยึดเกาะที่ผิวหนาเปนอยางดี ซ่ึงจะ
ปองกันไมใหฝุนละอองและน้ําซึมผานลงไปได มีสวนผสมของ
นํ้ามันแร และสารประกอบของไฮโดรคารบอน ชวยใหชิ้นสวน
เคร่ืองจักรกลทํางานไดดวยความแมนยําสูง 

 
BECHEM 

MULTIPROTECT SPRAY 

ใชหลอลื่นและปองกันผวิหนาโลหะชิ้นงานจากการกัดกรอน และ
สนิม ยืดอายกุารใชงาน จากผลการทดสอบที่นาเช่ือถือไดระบุวา
ภายใตสภาวะของชิ้นงานทีอ่ยูในบริเวณเปดโลงสัมผัสกับอากาศ 
100% จะอยูได 1-2 ป ถาใชหลอลื่นในสภาพในรมจะอยูได 3-4 ป 
และยังสามารถปองกันการกัดกรอนของวัสดุที่ถูกใชในการขน
ถายสินคาทางเรืออีกดวย   

 
HIGH-LUB SW 2 SPRAY สารหลอลื่นเอนกประสงค เหมาะสมเปนพิเศษสําหรับงานที่ตอง

สัมผัสกับน้ําเค็ม มีประสิทธิภาพในการซีลสูงท้ังแบบสัมผัสกับนํ้า
แบบรอนและเย็น ใชหลอลืน่แบริ่งธรรมดา (Plain berings) และ
แบริ่งลูกปน (roller bearings) ลดความเสียดทานและปองกันการ
ลื่นไถลตวัของลวดสลิง จากการกัดกรอนและขัดสีเนื่องมาจาก
สัมผัสกับน้ํากระดาง เหมาะสมกับทุกสภาพความเร็ว   

 
 
 



BECHEM SEILSTAR เปนสารหลอลืน่สีใส และเปนตัวปองกันการกัดกรอนคุณภาพสูง 
ใชหลอลื่นปองกันการกัดกรอนของลวดสลิง และยังสามารถ
ประยุกตใชไดกับงานลักษณะฉีดพนส ีจุมสี ของเครือ่งจักรไดเปน
อยางดี  
อุณหภูมิทํางาน : -20oC  ถึง +100oC 

 
BERUMOLY P 80 ใชหลอลื่นโซ และเฟองโซ มีคุณสมบัติการยึดเกาะดีมาก และเปน

ตัวทําละลายที่มีคุณภาพสงู ยืดระยะเวลาการเปลี่ยนสารหลอลื่น 
มีสวนผสมของ MoS2 ลดการสึกหรอการขัดสีของโซและเฟองโซ
เปนอยางดีในสภาวะการทํางานแบบฉุกเฉิน ปองกันการคืนตัว 
(Creeping) ลดการเกิดเสียงดังและการซึมผานดีมาก  
อุณหภูมิทํางาน : -15oC  ถึง +150oC 

 
GELSEROL 

SUPER SPRAY 

นํ้ามันหลอลื่นเอนกประสงคสําหรับการใชงานที่แตกตางกันไป 
เชน ใชในโรงงานอุตสาหกรรมรถยนต (รถบัส, รถบรรทุก และ
รถยนตท่ัวไป) ใชในหางสรรพสินคา ใชในงานฝายซอมบํารุง 
รักษา ใชในบาน ในสวน และกีฬา เปนตน เปนน้ํามันหลอลื่นที่ใช
ปองกันสนิม ใชเปนสเปรยฉดีหลอลื่นปองกันการกัดกรอน และใช
ทําความสะอาดไดเปนอยางดี   

 

นํ้ายาทําความสะอาดเอนกประสงคชนิดเย็น  
(Universal Cold Cleaner) 

 

BECHEM UNICLEAN 
NEU 

เปนน้ํายาทําความสะอาดเอนกประสงคท่ีมีประสิทธิภาพสูงแบบ
เย็น สามารถทําความสะอาดชิ้นงานจากการสัมผัสกับน้ํามัน 
นํ้ามันที่มีสารไฮโดรคารบอนผสม, แวกซ, เรซิน จาระบีทุกชนิด
ทุกเกรด แตมีขอยกเวนสําหรับสีและแลคเกอรที่ถูกใชพนหรอืทา
มานานมาก ๆ แตถาทาแลวยังไมแหงสนิทก็สามารถใชไดเปน
อยางดี  

 



สารหลอลื่นสําหรับงานประเภทเครนเคลื่อนที่ท่ีมีแขนยืน่ออกไปไดไกล ๆ 
(Lubricants for Mobile Cranes – Telescopic Arms) 

 

BERULUB PAL-FLUID L เปนสารหลอลืน่ที่มีความเหมาะสมเฉพาะสําหรับการหลอลื่นท่ี
ตองการอายุใชงานยาวนานของงานประเภทเครนเคลือ่นท่ีที่มี
แขนยื่นออกไปไดไกล ๆ สามารถปองกันการลื่นไถลแบบชัว่ขณะ 
stick-slip ของเครนบนรางวิ่ง ที่มีภาระหนัก ขึ้นอยูกับเทคนิคของ
การบํารุงรักษา และตอนนี้มีการสนับสนุนทางดานกระปองดีบุก 
ดีบุกจะถูกทําลายทําใหละลายเจอืจางลงดวยสารที่ไมติดไฟงาย 
สําหรับการใชที่ดีกวาในการฉีดพนสารหลอลื่นโดยการออกแบบรู
หัวฉีดแบบพเิศษ  

 
BERULUB PAL เปนเพสตสังเคราะหเอนกประสงค ประกอบดวย PTFE ซึ่งเปน

สารหลอลื่นแข็ง ใชหลอลื่นงานที่มีลักษณะสัมผัสกนัและชวยให
ความสามารถในการเลือ่นทีดี่เยี่ยมของคูสมัผัส เชน เหล็กไร
สนิม/เหล็กไรสนิม หรือ เหลก็/เหลก็ และพลาสติก/พลาสตกิ 
เหมาะสําหรับในอตุสาหกรรมอาหารและอตุสาหกรรมเครื่องดื่ม 
ลดการสั่นสะเทือนของชิ้นสวนท่ีทํามาจากโพลเีมอร ยดืระยะเวลา
ในการหลอลืน่ครั้งตอไป สําหรับงานทีร่ับภาระแรงกดสูง และราง
เลื่อนสําหรับงานประเภทเครนเคลือ่นท่ีทีมี่แขนยื่นออกไปได  
ไกล ๆ และลดการเกิดเสียงดังจากการสัมผัสกัน  
อุณหภูมิทํางาน : -20oC  ถึง +150oC 



BERULUB VPN 13 เปนเพสตอเนกประสงคท่ีประกอบดวยสารหลอลื่นแขง็ ใชในงาน
สกรูและโบลต และเหมาะสมสําหรับโบลตทุกชนิดโดยเฉพาะ
อยางยิ่งงานทีมี่อุณหภูมิสูงมากและอยูในสภาพแวดลอมกัดกรอน 
การเลือกใชสารหลอลื่นแขง็ผสม BERULUB VPN 13 จะชวย
เพิ่มคุณสมบตัิยึดเกาะ และคาทอรกที่เหมาะสมในการขันแนน
และปองกันการยืดขยายตวัมากเกินไปของสกรูหรือการอัดแรง
กอนไมเพียงพอ อนุภาคทองแดงละเอียดที่ผสมใน VPN 13  จะ
กอใหเกิดชั้นฟลมโลหะบางบนผิวของโบลต จากน้ันยังชวย
ปองกันการหลุดและสนิมทีอ่าจจะเกิดขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งงาน
โลหะประเภท high-alloy ผลติภัณฑที่เหมาะสมใชได : 
BERULUB VPN 13 แบบฉดีพนขนาดบรรจุกระปอง 500 มล.  

 
BERULUB VPN 13 
RINGLUBE 

สารหลอลื่นสงัเคราะหที่ประกอบดวยสารหลอลื่นแข็งจํานวนมาก 
เปนสวนผสมเหมาะสมสําหรับงานลักษณะที่มีการสัมผัสกันดวย
แรงกดสูงจนทําใหเกิดอุณหภูมิสูงมาก ใชหลอลื่นงานอุณหภูมิสูง
ประมาณ +200oC เม่ืออุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นมากจนของเหลวจะ
กลายไปเปนไอ สวนผสมทีเ่ปนของแข็งจะเปลี่ยนไปเปนฟลมบาง 
ปองกันการสกึหรอแบบแหงที่อาจเกิดขึ้น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



นํ้ายาชวยในการถอด (Release Agents)  
 

BELLONA MS 135 เปนน้ํายาที่ใชถอดแบบคอนกรีต ไมเปนอันตรายตอสภาวะ
แวดลอม โดยการนําไปทําหนาที่แทนที่นํ้า ชวยปองกันการกัด
กรอนท่ีเกิดขึน้กับอุปกรณ ตวัผสมคอนกรีต, ปมคอนกรตี, 
เคร่ืองจักรและชิ้นสวนเครือ่งจักรตาง ๆ ที่เกี่ยวของ มีคุณสมบัติ
ในการยึดเกาะติดแนนดี ปองกันเศษฝุนละออง สิ่งสกปรกตกคาง
ดานในคอนกรีตไดเปนอยางดี น้ํายานี้จะถูกนํามาประยุกตใช
รวมกับน้ํายาพน BECHEM จนกระทั่งทําใหเกิดฟลมสม่ําเสมอ
ชวยในการถอด ซึ่งฟลมนี้มีคุณสมบัตใินการจบัเกาะที่ดี ใน
มุมมองทางดานเคมีและฟสิกส น้ํายานีจ้ะใหประสิทธภิาพเพิ่มขึ้น
เปน 2 เทาในการถอดแบบคอนกรตี ในกรณีที่มีการใชงานอยาง
ถูกตองจะไมทําใหเกิดคอนกรีตตกคางบนผิวทีพ่นแลว 

 
BECHEM PRIMUS  

VPN 65-3 

จะมีประสทิธภิาพเพิ่มขึ้นเปน 2 เทาในดานเคม-ีฟสิกส มี
คุณสมบัติชวยในการถอดแบบคอนกรีตไดงายขึ้น ไมมีเศษ
คอนกรตีเหลอืตกคาง และผิวของคอนกรีตสมํ่าเสมอไมมีรูพรุน 
หรือรอยจุด 

 
BECHEM PRIMUS  

PN 90 

จะมีประสทิธภิาพเพิ่มขึ้นเปน 2 เทาในดานเคม-ีฟสิกส มี
คุณสมบัติชวยในการถอดแบบคอนกรีตไดงายขึ้น สะดวกขึ้น จะ
ไมมีเศษคอนกรีตเหลอืตกคาง และผิวคอนกรีตสม่ําเสมอไมมี  
รูพรุน หรือรอยจุด  

 
BECHEM PRIMUS  

VPN 93 

เปนน้ํายาถอดแบบใชในงานสรางอุโมงค ไดถูกพฒันาขึ้นเพื่อให
ผิวท่ีถอดออกมาแลวเรียบ ไมมีโพรงอากาศและเศษคอนกรตี 
คอนขางประหยัดในปริมาณ 1 ลติร : 50 ลบ.ม. เปนผลิตภัณฑที่
เกิดปฏิกิริยาทั้งทางเคมีและทางฟสิกส ในทางปฏกิิริยาทางเคมี
จะเกิดขึ้นระหวางสารเพิ่มคุณสมบัติกับสารแคลเซียมซิลิเกตที่อยู
ในคอนกรตี จะทําปฏิกิริยารวมกันทําใหเกิดน้ําที่ไมละลายในสบู
แคลเซียม เม่ือใชแลวไมตองสนใจเศษสิ่งตกคางเพราะมันจะ
สลายตวัทางชีวภาพไดเอง ทําใหไมทําลายสิ่งแวดลอม   



 
BECHEM 

HEXENSPUCKE 

เปนน้ํายาทําความสะอาดเขมขนสําหรับกําจัดเศษคอนกรีต
ตกคาง และซีเมนตตกคาง ท่ีติดอยูกับตัวอุปกรณเครือ่งมือหลัง
เลิกใชงานแลว เชน วัสดทํุาแมพิมพ, ตวัผสมคลุกเคลาคอนกรตี 
เปนตน ชวยกัดสนิม ทําใหเกิดช้ันผิวฟอสเฟตบนผวิโลหะเหล็ก 
ไมควรใชกบัวตัถุท่ีเปนยาง, ไม, พลาสติก และสีเน่ืองจากมี
สวนผสมกับของกรดเกลอื อาจทําใหเกิดการกัดกรอนขึ้นได 

 
BERUCIL FO 22 F สารหลอลื่นประสิทธิภาพสงู เหมาะสําหรับงานเคลือ่นยายสะพาน 

การทํางานของอุปกรณที่เคลื่อนทีพ่รอมกนั หรอืการทํางานที่ไม
ตอเนือ่งในสภาพอากาศทีเ่ลวราย ทนตอน้ําไดดีเยี่ยม หรือที่
อุณหภูมิต่ําและสูง (ในชวง –50 ถึง +180oC)  

 

สารหลอลื่นอนุรักษสิง่แวดลอม (Environmental Lubricants)  
 

HIGH-LUB UWS LFB 
SUPER 

ใชหลอลื่นแบริ่งธรรมดา (Plain bearings) และแบริ่งลูกปน 
(roller bearings) และยังลดแรงเสียดทานและการสึกหรอการขัด
สีท่ีอาจเกิดขึน้บนเคร่ืองจักรที่มีการกระแทกอยางแรง ใชได
อเนกประสงคกับอตุสาหกรรมทุกประเภท สามารถใชในงานที่
รับภาระหนัก มีคุณสมบตัิในการตานทานน้ําเปนอยางดี และ
สามารถยอยสลายไดเอง 
อุณหภูมิทํางาน: -20oC ถึง +120oC 

 

HIGH-LUB UWS 
MULTIGREASE VR 1-2 

เปนจาระบีเอนกประสงค ใชหลอลืน่แบร่ิงธรรมดา (Plain 
bearings) และแบริ่งลกูปน (roller bearings) ชวยลดแรงเสียด
ทานและลดการสึกหรอบนเครื่องจักรในสภาวะการทํางานปกติ
ใชไดอเนกประสงคทุกอุตสาหกรรมเปนจาระบีที่มีสวนผสมของ
นํ้ามันที่ทํามาจากพืช รักษาสิ่งแวดลอมปราศจากน้าํมันแร มี
คุณสมบัติในการหลอลื่นดี ปองกันการกัดกรอนไดสูง ยืด
ระยะเวลาในการหลอลื่นครั้งตอไป ในการใชงานที่อณุหภูมิสูง
จะตองทําการหลอลื่นซ้ําบอย ๆ   
อุณหภูมิทํางาน: -20oC ถึง +100oC (ชวงระยะส้ัน +120oC) 

 



BERUGEAR VWS FG 34 สารหลอลื่นเอนกประสงคสาํหรับหลอลื่นชุดเฟอง ท่ีรบัภาระหนัก
มีความเร็วขอบสูงรับแรงกดสูง หลอลื่นดวยระบบการฉดีอัตโนมัต ิ
ชวยปองกันการกัดกรอน ลดความเสียดทาน การสึกหรอทีอ่าจจะ
เกิดขึ้นกับขอตอโซขนาดใหญ ลวดสลงิระบบปด และรางเลือ่น
ตาง ๆ  ไดเปนอยางดี  
อุณหภูมิทํางาน: -20oC ถึง +80oC  

 
BERULUB GREEN  

GD 40 

เปนสารหลอลืน่ที่มีคุณสมบตัิสลายตวัไดโดยกระบวนการทาง
ชีวภาพ ชวยปองกันการกดักรอน สามารถกัดสนิมไดดีเยี่ยม ชวย
ทําความสะอาดและยังชวยบํารุงรักษาผลติภัณฑจําพวกสแตนเลส 
ไดดีเยี่ยม (Stainless steel) ไมมีพษิอันตรายตอพืชและสตัว 
สามารถแทนที่น้ําได และสามารถแทรกซึมลงไปในรอยขีดขวน 
และชองวางแคบ ๆ ไดดี  

 
สารหลอลื่นชนิดพิเศษ 
ผลิตโดย BECHEM 

 

สารหลอลืน่ชนดิพิเศษ  
(Special Lubricants) 

 

สารหลอลื่นสาํหรับอุณหภูมิสูงและอุณหภูมิต่ํา  
สารหลอลื่นสาํหรับตลอดอายุการใชงาน 
สารหลอลื่นสาํหรับพลาสตกิ  
สารหลอลื่นสาํหรับงานไฟฟา 
สารหลอลื่นสาํหรับอตุสาหกรรมอาหาร  
สารหลอลื่นสาํหรับอุปกรณจําพวกวาลว 

 
สารหลอลืน่ที่ใชในอตุสาหกรรม 
(Lubricants for the Industry) 

 

จาระบเีอนกประสงคประสทิธิภาพสูง 
จาระบเีอนกประสงคทนแรงกดสูง 
น้ํามันไฮดรอลิกส  
สารหลอลื่นชดุเกียร  
สารหลอลื่นสลายตวัไดเองโดยกระบวนการทาง
ชีวภาพ 
น้ํายาที่ทําใหเกิดปฏิกิริยาทางเคมี  



 
งานทางดานโลหะวิทยา 

(Metal Working Mediums) 
 

สารหลอเย็น  
น้ํามันสําหรับใบตัด 
น้ํามันสําหรับเคร่ืองเจาะ 
น้ํามันปองกันสนิม  
น้ํายาทําความสะอาด  

 
น้ํามันที่ใชในงานขึ้นรูปโลหะ 

(Metal Forming Fluids) 
 

น้ํามันหลอลื่นสําหรับงานทบุขึ้นรูปโลหะแบบเย็น  
น้ํายาสําหรับงานทุบขึ้นรูปโลหะแบบรอน  
สารหลอลื่นในงานผลิตเสนลวดโลหะ 
สารหลอลื่นในงานผลิตทอโลหะ  

 
 

 


