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Mobil Pegasus™ 1
Mobil Industrial , Thailand
นํ ามันเครืองยนต์ทใช
ี ้แก๊ส

รายละเอียดผลิตภ ัณฑ์
Mobil Pegasus™ 1 เป็ นนํ ามันเครืองสังเคราะห์สมรรถนะสูงทีออกแบบมาเพือตอบสนองความต ้องการของเครืองยนต์งานหนักทีมีการดูดอากาศแบบธรรมชาติและ
เทอร์โบชาร์จ ในระบบเผาไหม ้ด ้วยส่วนผสมพอดี (stoichiometric) และระบบเผาไหม ้แบบส่วนผสมบาง (lean-burn) นํ ามันเครืองนีได ้รับการผสมสูตรจากนํ ามันพืนฐาน
สังเคราะห์ท ไม่
ี มไ
ี ขและสารเพิมคุณภาพทีปรับสมดุลแล ้วเพือให ้สมรรถนะทีนํ ามันเครืองจากนํ ามันแร่แบบดังเดิมไม่สามารถตอบสนองได ้ ประโยชน์ทางด ้านศักยภาพ
ทีอาจได ้รับของนํ ามันประเภทนีโดยรวมคือการเพิมอายุการใช ้งานเครืองยนต์และนํ ามันหล่อลืน ต ้นทุนการบํารุงรักษาและต ้นทุนของเชือเพลิงลดลง

Mobil Pegasus 1 ออกแบบมาด ้วยสูตรผสมทีมีเอกลักษณ์เพือลดการก่อตัวของเถ ้า การสะสมตัวของเขม่าทีลูกสูบและแหวนลูกสูบ การเกิดรอยครูดทีเสือสูบ และการ
สึกหรอทีบ่าวาล์ว
หน ้าสัมผัสวาล์ว
ให ้ความต ้านทานต่อการเกิดออกซิเดชันทียอดเยียมและส่วนประกอบของนํ ามันพืนฐานสังเคราะห์ท มี
ี ดช
ั นีความหนืดสูงโดย
ธรรมชาติ ช่วยให ้มันใจในชันฟิ ลม
์ หล่อลืนทีให ้การปกป้ องทีอุณหภูมส
ิ ูงเหนือกว่าขีดจํากัดของผลิตภัณฑ์ททํ
ี ามาจากนํ ามันแร่ Mobil Pegasus 1 ให ้การระเหยตัวตํา
สมรรถนะการทํางานสูงทีช่วยลดอัตราการสินเปลืองนํ ามันหล่อลืน
และปรับปรุงสมรรถนะการหล่อลืนของวาล์วซึงสามารถวัดผลได ้ ความหนืดทีมีเอกลักษณ์และ
สัมประสิทธิการฉุดลากทีตําช่วยลดการสูญเสียกําลัง และให ้ความเป็ นไปได ้ในการลดการสินเปลืองเชือเพลิง โดยเฉพาะการทํางานภายใต ้เงือนไขทีมีโหลด ความเร็ว
และอุณหภูมท
ิ แปรผั
ี
น

ล ักษณะสําค ัญและคุณประโยชน์
Mobil Pegasus 1 ใช ้เทคโนโลยีทน
ั สมัยทีออกแบบมาเพือให ้สมรรถนะเครืองยนต์ระดับสูงในเครืองยนต์แก๊สกําลังสูงหลากหลายรุ่น คุณสมบัตค
ิ วามต ้านทานต่อ
ออกซิเดชันและความเสถียรทางความร ้อนทียอดเยียมช่วยยืดอายุการใช ้งานสําหรับเครืองยนต์และนํ ามันหล่อลืน นอกจากนี คุณสมบัตท
ิ เป็
ี นเอกลักษณ์ของนํ ามันหล่อ
ลืน Pegasus 1 ยังจะส่งผลให ้ลดการเสียดทานในขณะสตาร์ทเครืองขณะเย็นและการทํางานในขณะร ้อน ซึงส่งผลให ้ลดการสึกหรอและอาจช่วยลดการสินเปลืองเชือ
เพลิง การใช ้นํ ามันเครืองนีจะช่วยลดค่าใช ้จ่ายการซ่อมบํารุงจากอายุการใช ้งานทียาวนานขึน ลดค่าใช ้จ่ายสําหรับตัวกรอง และเพิมอายุการใช ้งานของเครืองยนต์

ล ักษณะสําค ัญ

ั
ข้อดีและประโยชน์ทอาจได้
ี
ร ับทางด้านศกยภาพ
ยืดระยะเวลาการเปลียนถ่ายนํ ามันให ้ยาวนานขึนและเพิมอายุการใช ้งานของเครืองยนต์

สูตรสังเคราะห์ท ปรั
ี บสมดุลแล ้ว

อาจช่วยให ้อายุการใช ้งานของตัวกรองนานขึน
เครืองยนต์ทสะอาดยิ
ี
งขึน
ลดเขม่าทีร่องวงแหวนและพืนทีวงแหวน

ความเสถียรต่อออกซิเดชันและทางความร ้อนทียอดเยียม

ปรับปรุงสมรรถนะของไกด์วาล์ว
ลดระดับการสะสมตัวของผงคาร์บอน เขม่าแข็ง
การหล่อลืนทีมีประสิทธิภาพในขณะสตาร์ทเครืองขณะเย็น

ให ้ประสิทธิภาพทีอุณหภูมส
ิ ูงและตําทียอดเยียม

การหมุนข ้อเหวียงของเครืองยนต์ทอุ
ี ณหภูมต
ิ ําได ้ง่ายขึน
เพิมการปกป้ องเครืองยนต์ท ทํ
ี างานภายใต ้อุณหภูมส
ิ ูง

มีค่าดัชนีความหนืดสูงโดยธรรมชาติ

การระเหยตํา

การต ้านทานการสึกหรอ
เยียม

สมรรถนะการทํางานภายใต ้ช่วงอุณหภูมท
ิ กว
ี ้าง
ลดอัตราการบริโภคนํ ามัน
ลดการสะสมตัวของคราบในพืนทีเครืองยนต์ทสํ
ี าคัญ

และต ้านทานการครูดกร่อนทียอด ต ้านทานต่อการสึกหรอและการเกิดรอยครูดของเสือสูบและลูกสูบ
BMEP สูง

โดยเฉพาะในเครืองยนต์ท ีมี

อาจช่วยลดต ้นทุนของเชือเพลิง
สัมประสิทธิแรงฉุดลากตํา

ปรับปรุงกําลังของเครืองยนต์
การสตาร์ทเครืองทีง่ายขึน
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การใชง้ าน
• Mobil Pegasus 1 ได ้รับการแนะนํ าให ้ใช ้กับเครืองยนต์แก๊สทีหลากหลาย
• ผลิตภัณฑ์นีเหมาะสมเป็ นพิเศษสําหรับเครืองยนต์ 4 จังหวะความเร็วสูง ระบบเทอร์โบชาร์จและระบบดูดอากาศแบบธรรมชาติทต
ี ้องการนํ ามันเครืองยนต์แก๊สทีให ้
เถ ้าในระดับประมาณ 0.5%
• นํ ามันหล่อลืนทียอดเยียมสําหรับเครืองยนต์เผาไหม ้แบบส่วนผสมพอดี (stoichiometric) และแบบส่วนผสมบาง (Lean-burn)
• นํ ามันหล่อลืนนีเหมาะสําหรับการใช ้งานในระบบผลิตไฟฟ้ าและระบบเผาไหม ้เชือเพลิงภายใต ้ระบบหล่อเย็น เนืองจากให ้ความสามารถในการทํางานภายใต ้
อุณหภูมช
ิ ่วงกว ้างและยืดอายุการปกป้ องเครืองยนต์และการใช ้งานของนํ ามันหล่อลืน
ี ทังหมดทีโดยส่วนใหญ่ทใช
• Mobil Pegasus 1 ทํางานเข ้ากับวัสดุซล
ี ้ในเครืองยนต์แก๊ส และเข ้ากับนํ ามันแร่ได ้ แต่การผสมเข ้ากับนํ ามันจากแร่จะทําให ้ประโยชน์
ด ้านสมรรถนะลดลงจากปกติ
• อาจนํ าไปใช ้กับเครืองยนต์แก๊สทีใช ้ในแหล่งกําเนิดพลังงานทางเลือกสําหรับแก๊สเชือเพลิงทีมีสว่ นประกอบของซัลเฟอร์ท ี 0.3% ในรูปของไฮโดรเจนซัลไฟด์

ข้อกําหนดและการร ับรอง
ผลิตภ ัณฑ์นได้
ี ร ับการร ับรองจากผูผ
้ ลิตต่อไปนี:
MAN M 3271-1
MAN M 3271-2
MWM TR 0199-99-2105, Lube Oils for Gas Engines
VOLVO CNG FUELED BUS ENGINES
Wartsila W25SG
INNIO Waukesha Engine 220GL Applications Using Pipeline Quality Gas
INNIO Waukesha Engine Cogeneration / Gas Compression Applications Using Pipeline Quality Gas
Caterpillar Energy Solutions TR 2105, นํ ามันหล่อลืนสําหรับเครืองยนต์แก๊ส (CG132, CG170, CG260)

ผลิตภ ัณฑ์นผ่
ี านหรือเกินกว่าข้อกําหนดของ::
Caterpillar Acceptance

คุณสมบ ัติและคุณล ักษณะทีกําหนด
คุณสมบ ัติ
เกรด

SAE 15W-40

เถ ้า, ซัลเฟต, % โดยมวล, ASTM D874

0.5

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

238

ความหนืดไคนีมาติก @ 100 C, mm2/s, ASTM D445

13.0

ความหนืดไคนีมาติก @ 40 C, mm2/s, ASTM D445

94

จุดไหลเท, °C, ASTM D97

-48
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คุณสมบ ัติ
ดัชนีความหนืด, ASTM D2270

137

ความหนาแน่น 15 C, kg/L, จากการคํานวณ

0.846

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

6.8

(*) 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 ้
06-2564
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
ึ
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
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