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Mobil Pegasus™ 1100 Series
Mobil Industrial , Thailand
นํ ามันเครืองยนต์ทใช
ี ้ก๊าซสมรรถนะสูง
รายละเอียดผลิตภ ัณฑ์
Mobil Pegasus™ 1100 Series เป็ นนํ ามันเครืองยนต์ทใช
ี ้ก๊าซสมรรถนะสูงรุ่นล่าสุดของ Mobil Pegasus ทีได ้รับการออกแบบมาเพือมอบการปกป้ องระดับสูงสุดให ้
เครืองยนต์ 4 จังหวะทีให ้เอาท์พุตสูง การปล่อยมลพิษตํายุคสมัยใหม่ โดยยังรักษาสมรรถนะขันสูงในเครืองยนต์รุ่นเก่าได ้ ทัง Mobil Pegasus 1105 และ Mobil
Pegasus 1107 มีความเสถียรต่อออกซิเดชัน การต ้านทานต่อการเกิดไนเตรชัน การรักษาค่า TBN (เลขความเป็ นด่าง) และความเสถียรทางความร ้อนทียอดเยียม ซึงส่ง
ผลให ้อายุการใช ้งานของนํ ามันยาวนานออกไป สูตรผสมทีได ้รับการปรับสมดุลแล ้วเพือยืดอายุการใช ้งานของนํ ามัน คุณสมบัตต
ิ ้านทานการสึกหรอทียอดเยียม และ
ควบคุมการก่อตัวของคราบเขม่าและคราบวานิช
Mobil Pegasus 1105 (0.5% เถ ้าซัลเฟต) สามารถช่วยให ้ผู ้ใช ้รักษาให ้เครืองยนต์ (ทุกประเภทลูกสูบ) ทํางานได ้อย่างยาวนานและสะอาดขึนพร ้อมให ้ความน่าเชือถือ
เพิมมากขึน ส่งผลให ้ได ้ผลิตภาพการผลิตสูงขึน
Mobil Pegasus 1107 (0.65% เถ ้าซัลเฟต) สามารถช่วยให ้ผู ้ใช ้รักษา Brake Mean Effective Pressure (BMEP มากกว่าหรือเท่ากับ 22 บาร์) ของเครืองยนต์ลูกสูบ
เหล็กทีทํางานได ้ยาวนานขึนและสะอาดขึนพร ้อมให ้ความน่าเชือถือมากยิงขึน การรักษาสภาพความเป็ นด่างอย่างยอดเยียม ส่งผลให ้ได ้ผลิตภาพการทํางานสูงขึน

ล ักษณะสําค ัญและคุณประโยชน์
Mobil Pegasus 1105 และ Mobil Pegasus 1107 เป็ นนํ ามันเครืองยนต์ทใช
ี ้ก๊าซทีให ้อายุการใช ้งานยาวนานซึงให ้ช่วงระยะเวลาการเปลียนถ่ายนํ ามันทียาวนานขึน
อย่างน ้อย 1.5 เท่าเมือเทียบกับผลิตภัณฑ์คู่แข่งในเครืองยนต์ก๊าซธรรมชาติสมรรถนะสูง ผลิตภัณฑ์ทงสองเป็
ั
นหนึงในสมาชิกชันนํ าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์ของ Mobil
ื ยงในด ้านความเป็ นผู ้นํ าเทคโนโลยีเชิงนวัตกรรมและความสามารถด ้านสมรรถนะการทํางาน
สําหรับกลุ่มสารหล่อลืนทางอุตสาหกรรมทีให ้สมรรถนะระดับสูงซึงมีชอเสี
ทีสูง
• ระบบชะล ้างด ้วยสารชะล ้าง สารกระจายเขม่าทียอดเยียมทําหน ้าทีควบคุมการก่อตัวของคราบคาร์บอนและคราบวานิชเพือลดการสินเปลืองนํ ามันและรักษาความ
สะอาดของเครืองยนต์ไว ้แม ้ในระหว่างระยะเวลาการเปลียนถ่ายนํ ามันทียืดออกไปก็ตาม
• ความเสถียรต่อการเกิดออกซิเดชัน การต ้านทานการเกิดไนเตรชันและความเสถียรทางความร ้อนในระดับทีพิเศษทีช่วยยืดอายุการใช ้งานของนํ ามัน ลดต ้นทุนค่าใช ้
จ่ายของตัวกรองและต ้านทานต่อการเกิดการก่อตัวของคราบสะสม
• คุณลักษณะทีต ้านทานการสึกหรอทีเหนือกว่าช่วยให ้เกิดการลดการสึกหรอของชินส่วนเครืองยนต์ ลดรอยครูดของปลอกสูบในเครืองยนต์แก๊สทีรับโหลดสูงและให ้
การปกป้ องในช่วง break-in
• การรักษาสภาพความเป็ นด่างทียอดเยียมทําหน ้าทีรักษาสมรรถนะและความทนทานของเครืองยนต์โดยทียืดช่วงระยะเวลาการเปลียนถ่ายนํ ามันออกไป

การใชง้ าน
• เครืองยนต์ก๊าซ 4 จังหวะความเร็วปานกลางถึงสูง ดูดอากาศธรรมชาติ มีเทอร์โบชาร์จของ GE Jenbacher, MAN, MTU และของผู ้ผลิตอืนๆ ทีต ้องการสารหล่อลืน
สมรรถนะสูง
ี งหวะเผาไหม ้แบบส่วนผสมบาง (Lean-burn) และแบบส่วนผสมพอดี (stoichiometric) ทีทํางานภายใต ้สภาวะโหลดสูง อุณหภูมส
• เครืองยนต์สจั
ิ ูงและแรงดันสูง
• เครืองยนต์ก๊าซสีจังหวะความเร็วสูงทีใช ้ในโรงไฟฟ้ าพลังงานร่วม
• เครืองยนต์ก๊าซธรรมชาติทติ
ี ดตังตัวฟอกไอเสียแบบเร่งปฏิกริ ย
ิ า
• การทํางานเพือรวบรวมวัสดุในภาคสนามทีอาจใช ้ก๊าซทีมีความเป็ นกรดทีมีสว่ นประกอบของไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) ตําเป็ นเชือเพลิง

ข้อกําหนดและการร ับรอง
ผลิตภ ัณฑ์นได้
ี ร ับการร ับรองจากผูผ
้ ลิตต่อไปนี:

1105

Caterpillar Energy Solutions TR 2105, นํ ามันหล่อลืนสําหรับเครืองยนต์ก๊าซ (CG132, CG170, CG260)

1107
X

INNIO JENBACHER TI 1000-1109 (CAT (ตัวเร่งปฏิกริ ย
ิ า) ทีรับรอง)

X

X

INNIO JENBACHER TI 1000-1109 (Class A fuel gas, Series 2 & 3,extended drain)

X

X
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ผลิตภ ัณฑ์นได้
ี ร ับการร ับรองจากผูผ
้ ลิตต่อไปนี:

1105

INNIO JENBACHER TI 1000-1109 (Class A fuel gas, Series 4 all versions, extended drain)

X

INNIO JENBACHER TI 1000-1109 (Class A fuel gas, Series 6 all versions, extended drain)

1107

X

INNIO JENBACHER TI 1000-1109 (Class A fuel gas, Series 6 up to version E, extended drain)

X

เครืองยนต์ก๊าซ MTU Onsite Energy MTU ซีรีส ์ 400, เครืองยนต์ระบบก๊าซธรรมชาติและก๊าซโพรเพนทุกรุ่น

X

MWM GmbH TR 0199-99-2105

X

คุณสมบ ัติและคุณล ักษณะทีกําหนด
คุณสมบ ัติ

1105

1107

เกรด

SAE 40

SAE 40

เถ ้า, ซัลเฟต, % โดยมวล, ASTM D874

0.5

0.65

ความหนาแน่น @ 15.6 C, g/cm3, ASTM D4052

0.88

0.88

จุดวาบไฟ, วิธ ี Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

261

261

ความหนืดไคนีมาติก @ 100 C, mm2/s, ASTM D445

13.1

13.1

ความหนืดไคนีมาติก @ 40 C, mm2/s, ASTM D445

113

113

จุดไหลเท, °C, ASTM D97

-18

-18

ค่าความเป็ นด่าง, mgKOH/g, ASTM D2896

6.2

7.3

ดัชนีความหนืด, ASTM D2270

112

112

ข้อมูลด้านความปลอดภ ัยและสุขภาพอนาม ัย
ดูคําแนะนํ าด ้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยจากเอกสารข ้อมูลความปลอดภัยการใช ้สารเคมี (MSDS) ที
เครืองหมายการค ้าทุกแบบทีปรากฎในเอกสารนีเป็ นเครืองหมายการค ้าหรือเครืองหมายการค ้าทีจดทะเบียนแล ้วของบริษัท Exxon Mobil Corporation หรือของบริษัท
สาขาบริษัทใดบริษัทหนึงถ ้าไม่ได ้ระบุไว ้
11-2563
Esso (Thailand) Public Company Limited
3195/17-29 Rama IV Road
Klong Tan, Klong Toey District
Bangkok 10110
Thailand
+66 2 2624 000
http://www.exxonmobil.com
ึ
คุณสมบัตท
ิ ัวไปเป็ นคุณสมบัตป
ิ กติทได
ี ้จากความทนทานการผลิตและไม่จัดอยู่ในข ้อมูลจําเพาะผลิตภัณฑ์ อาจพบความแตกต่างในคุณสมบัตซ
ิ งไม่
ส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ในระหว่างการผลิตและในตําแหน่งสถานทีต่างๆ
ข ้อมูลทีระบุ ณ ทีนีอาจเปลียนแปลงได ้โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า อาจไม่มี
ผลิตภัณฑ์ทงหมดนี
ั
วางจําหน่ายในท ้องถินของท่าน สําหรับข ้อมูลเพิมเติม โปรดติดต่อ ExxonMobil ในประเทศของคุณหรือเข ้าไปที www.exxonmobil.com
ExxonMobil ประกอบด ้วยบริษัทในเครือและบริษัทสาขามากมาย ทีมักจะมีสว่ นหนึงของชือ Esso, Mobil, หรือ ExxonMobil อยู่ด ้วย ข ้อมูลในเอกสารทังหมดไม่มี
เจตนาทีจะยกเลิกหรือแทนทีการแยกออกจากกันของบริษัทในท ้องถิน ความรับผิดชอบในการดําเนินการภายในท ้องถิน และภาระความรับผิดยังคงเป็ นหน ้าทีของ
บริษัทสาขาท ้องถินของ ExxonMobil
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Energy lives here™
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