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นํ ามันเครืองยนต์ทใช
ี ้แก๊สเกรดพรีเมียม

รายละเอียดผลิตภ ัณฑ์
Mobil Pegasus™ 1005 เป็ นนํ ามันเครืองสมรรถนะสูงสําหรับเครืองยนต์แก๊สทีได ้รับการออกแบบมาเพือมอบการปกป้ องระดับสูงสุดให ้เครืองยนต์ 4 จังหวะทีให ้กําลัง
สูง การปล่อยมลพิษตํายุคสมัยใหม่ โดยยังคงรักษาสมรรถนะขันสูงสุดในเครืองยนต์รุ่นเก่าได ้ Mobil Pegasus 1005 เป็ นผลิตภัณฑ์ล่าสุดของนํ ามันเครืองยนต์ใช ้แก๊ส
ในตระกูล Mobil Pegasus ทีได ้รับการพิสูจน์แล ้ว และได ้รับการผสมสูตรทีปรับสมดุลแล ้วเพือให ้ความทนทาน

Mobil Pegasus 1005 ผสมสูตรมาจากนํ ามันพืนฐานคุณภาพสูงและเทคโนโลยีสารเพิมคุณภาพขันสูงทีให ้ความเสถียรต่อการเกิดออกซิเดชัน การต ้านทานต่อไนเต
รชัน และความเสถียรทางความร ้อนทียอดเยียม สูตรผสมของ Mobil Pegasus 1005 ได ้รับการปรับสมดุลเพือให ้คุณลักษณะการต ้านทานการสึกหรอทีโดดเด่นเพือปก
ป้ องส่วนประกอบชินส่วนระบบวาล์ว ลูกสูบ เสือสูบ แบริง และชุดเกียร์ท รัี บโหลดหนัก ในขณะทีรักษาความเข ้ากันได ้กับวัสดุในตัวฟอกไอเสียแบบเร่งปฏิกริ ย
ิ า ระบบ
สารชะล ้างทําหน ้าทีควบคุมการก่อตัวของคราบคาร์บอนและคราบมันเงา (varnish) เพือลดการสินเปลืองนํ ามันและรักษาความสะอาดของเครืองยนต์ไว ้แม ้ในระหว่าง
ระยะเวลาการเปลียนถ่ายนํ ามันทียืดออกไปก็ตาม

Mobil Pegasus 1005 สามารถช่วยให ้ผู ้ใช ้รักษาให ้เครืองยนต์ทํางานได ้อย่างยาวนานและสะอาดขึนพร ้อมให ้ความน่าเชือถือเพิมมากขึน ส่งผลให ้ได ้ผลิตภาพการ
ผลิตสูงขึน

ล ักษณะสําค ัญและคุณประโยชน์
ื
ผลิตภัณฑ์ Mobil Pegasus 1005 เป็ นหนึงในสมาชิกชันนํ าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์ของ Mobil สําหรับกลุ่มสารหล่อลืนทางอุตสาหกรรมทีให ้สมรรถนะระดับสูงซึงมีชอ
เสียงในด ้านความเป็ นผู ้นํ าเทคโนโลยีเชิงนวัตกรรมและความสามารถด ้านสมรรถนะการทํางานทีสูง
Mobil Pegasus 1005 นํ าเสนอลักษณะสําคัญและคุณประโยชน์ท อาจมี
ี
ดงั ต่อไปนี:

ล ักษณะสําค ัญ

อายุการใช ้งานนํ ามันที
ยาวนานขึน

สมรรถนะทีรักษาความ
สะอาดอยู่เสมอ

อัตราการบริโภคนํ ามัน
ตํา

การปกป้ องต่อการ
สึกหรอทียอดเยียม

ั
ข้อดีและประโยชน์ทอาจได้
ี
ร ับทางด้านศกยภาพ
ปรับปรุงระยะเวลาการเปลียนถ่ายนํ ามัน ลดจํานวนครังของการเปลียน ลดการซือนํ ามันน ้อยลง ลดของเสียจากนํ ามันใช ้แล ้ว รวมทังค่าแรง
น ้อยลงเพือช่วยให ้ต ้นทุนการดําเนินการลดตําลงและเพิมความสามารถในการพร ้อมทํางานของเครืองยนต์
ความสามารถในการพร ้อมทํางานของเครืองยนต์ทเพิ
ี มขึนหมายถึงได ้ผลิตภาพการผลิตทีสูงขึน
ช่วยควบคุมคราบเขม่าในห ้องเผาไหม ้และบนลูกสูบเพือเพิมประสิทธิภาพเครืองยนต์และความน่าเชือถือสูงสุด
ช่วยควบคุมคราบเขม่าในอุปกรณ์แลกเปลียนความร ้อนเพือให ้การผลิตความร ้อนสูงสุด
การระเหยกลายเป็ นไอของนํ ามันในระดับตําช่วยลดการเกาะติดของคราบทีเครืองยนต์และระบบปล่อยไอเสียเพือช่วยให ้ยืดอายุการใช ้
งานของอุปกรณ์ฟอกไอเสียแบบเร่งปฏิกริ ย
ิ าและยืดระยะเวลาระหว่างการทําความสะอาดเครืองแลกเปลียนความร ้อนออกไป
ช่วยลดการเติมนํ ามันและการซือนํ ามันหล่อลืน
ช่วยควบคุมการสึกหรอบนชินส่วนเครืองยนต์ทสํ
ี าคัญ
เพิมความน่าเชือถือและสมรรถนะของเครืองยนต์สูงสุด

การใชง้ าน
Mobil Pegasus 1005 ได ้รับการออกแบบมาสําหรับการใช ้งานใน:
ี งหวะความเร็วปานกลางถึงสูง เทอร์โบชาร์จ ดูดอากาศตามธรรมขาติทต
• เครืองยนต์สจั
ี ้องการนํ ามันหล่อลืนทีให ้เถ ้าตําของ Caterpillar, MWM GmBh (เดิมคือ
Deutz Power Systems), Jenbacher, Rolls Royce-Bergen, Wartsila, Waukesha และผู ้ผลิตอืนๆ
ี งหวะเผาไหม ้แบบส่วนผสมบาง (Lean-burn) และแบบส่วนผสมพอดี (stoichiometric) ทีทํางานภายใต ้โหลดสูง เงือนไขทางอุณหภูมส
• เครืองยนต์สจั
ิ ูง
• เครืองยนต์แก๊สสีจังหวะความเร็วสูงทีใช ้ในโรงไฟฟ้ าพลังงานร่วม
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• เครืองยนต์แก๊สธรรมชาติทติ
ี ดตังมาพร ้อมตัวฟอกไอเสียแบบเร่งปฏิกริ ย
ิ า
• การใช ้งานทีใช ้เชือเพลิงทางเลือกทีประกอบด ้วยซัลเฟอร์หรือคลอไรด์ระดับตํา
• การทํางาน field gathering operations ทีเครืองยนต์สามารถใช ้แก๊สเปรียวทีมีสว่ นประกอบของไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) ตํา ‹ 0.1% (1000 ppm) เป็ นเชือเพลิง

ข้อกําหนดและการร ับรอง
ผลิตภ ัณฑ์นได้
ี ร ับการร ับรองจากผูผ
้ ลิตต่อไปนี:
AVTODISEL (YaMZ) YaMZ-1-97
Caterpillar Energy Solutions TR 2105, นํ ามันหล่อลืนสําหรับเครืองยนต์แก๊ส (CG132, CG170, CG260)
Caterpillar/MaK GCM34
INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (Class A fuel gas, Type 2 & 3, extended drain)
INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (Class A fuel gas, Type 4B & 6E)
INNIO Waukesha Engine 220GL Applications Using Pipeline Quality Gas
INNIO Waukesha Engine Cogeneration / Gas Compression Applications Using Pipeline Quality Gas
MAN M 3271-2
MTU Gas Engines S4000 L61, L62, L63, L64 using natural gas
MTU Gas engines Series 4000 Mx5xN using natural gas
MTU Onsite Energy Gas Engines Series 400 - natural aspirated engines with natural gas and propane gas
MWM TR 0199-99-2105, Lube Oils for Gas Engines
Perkins Gas Engine Oil – Natural Gas
Rolls-Royce Bergen Engines BV-G
Rolls-Royce Bergen Engines CR-G
Rolls-Royce Bergen Engines K-G1
Rolls-Royce Bergen Engines K-G2
Rolls-Royce Bergen Engines K-G3
Wartsila 175SG
Wartsila 220SG
Wartsila 25SG
Wartsila 28SG
Wartsila 32DF (Continuous Natural Gas Operation )
Wartsila 34SG
Wartsila 50DF (Continuous Natural Gas Operation)
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ผลิตภ ัณฑ์นได้
ี ร ับการร ับรองจากผูผ
้ ลิตต่อไปนี:
Wartsila 50SG

ผลิตภ ัณฑ์นได้
ี ร ับการแนะนําสําหร ับการใชง้ านทีต้องการ::
API CF

ผลิตภ ัณฑ์นผ่
ี านหรือเกินกว่าข้อกําหนดของ::
Caterpillar

คุณสมบ ัติและคุณล ักษณะทีกําหนด
คุณสมบ ัติ
เกรด

SAE 40

Base Number - ไซลีน/กรดอเซติค, mg KOH/g, ASTM D2896 (*)

5.4

จุดไหลเท, °C, ASTM D97

-25

ความหนืดไคนีมาติก @ 100 C, mm2/s, ASTM D445

13.4

ดัชนีความหนืด, ASTM D2270

106

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

265

ความหนืดไคนีมาติก @ 40 C, mm2/s, ASTM D445

121

เถ ้า, ซัลเฟต, % โดยมวล, ASTM D874

0.5

ความหนาแน่น @ 15.6 C, g/cm3, ASTM D4052

0.855

(*) การใช ้สารตัวทําละลายทีได ้รับรองตามมาตรฐาน ASTM ตัวอืนๆ อาจให ้ผลลัพธ์ท ต่
ี างออกไป

ข้อมูลด้านความปลอดภ ัยและสุขภาพอนาม ัย
ดูคําแนะนํ าด ้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยจากเอกสารข ้อมูลความปลอดภัยการใช ้สารเคมี
/psims.aspx

(MSDS)

ที

http://www.msds.exxonmobil.com/psims

เครืองหมายการค ้าทุกแบบทีปรากฏในเอกสารนีเป็ นเครืองหมายการค ้าหรือเครืองหมายการค ้าทีจดทะเบียนแล ้วของบริษัท Exxon Mobil Corporation หรือของ
บริษัทสาขาบริษัทใดบริษัทหนึงถ ้าไม่ได ้ระบุไว ้
04-2564
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
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ึ
คุณสมบัตท
ิ ัวไปเป็ นคุณสมบัตป
ิ กติทได
ี ้จากความทนทานการผลิตและไม่จัดอยู่ในข ้อมูลจําเพาะผลิตภัณฑ์ อาจพบความแตกต่างในคุณสมบัตซ
ิ งไม่
สง่ ผลกระทบ
ต่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ในระหว่างการผลิตและในตําแหน่งสถานทีต่างๆ 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

Energy lives here™
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