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Mobil Pegasus™ 805 Ultra
Mobil Industrial , Thailand
นํ ามันเครืองยนต์ใช ้แก๊ส

รายละเอียดผลิตภ ัณฑ์
Mobil Pegasus™ 805 Ultra คือนํ ามันเครืองยนต์ประสิทธิภาพสูงทีใช ้แก๊สเป็ นเชือเพลิง ซึงพัฒนาขึนมาเพือตอบสนองต่อการทํางานทีหนักหน่วงสําหรับเครืองยนต์ส ี
จังหวะสมรรถนะสูงในปั จจุบัน ทีออกแบบมาเพือลดการปล่อยไอเสียและลดอัตราสินเปลืองเชือเพลิง ผลิตภัณฑ์นีผ่านเกณฑ์เงือนไขทางเทคนิคของผู ้ผลิตเครืองยนต์
ี งหวะรอบสูงของผู ้ผลิตเครืองยนต์ทหลากหลาย
(OEM) ทําให ้เป็ นตัวเลือกทีเหมาะอย่างยิงสําหรับเครืองยนต์สจั
ี

Mobil Pegasus 805 Ultra ได ้รับการออกแบบมาเพือให ้การปกป้ องทีโดดเด่นจากการขูดขีดของลูกสูบและการสึกหรอของแหวนหรือปลอกสูบ นอกจากนียังมี
คุณสมบัตท
ิ ดี
ี เยียมด ้านความต ้านทานการเกิดฟองและการปกป้ องจากการกัดกร่อน สูตรผลิตภัณฑ์นีมีส่วนประกอบสังกะสีและฟอสฟอรัสในระดับตํา ทําให ้ทํางานเข ้า
กับเครืองยนต์ทติ
ี ดตังตัวฟอกไอเสียแบบเร่งปฏิกริ ย
ิ าได ้

ล ักษณะสําค ัญและคุณประโยชน์
• ความเสถียรต่อการเกิดออกซิเดชันสูง และทนทานต่อปฏิกริ ย
ิ าไนเตรชันได ้อย่างโดดเด่นทําให ้เครืองยนต์สะอาดมากกว่า นํ ามันมีอายุการใช ้งานทียาวนาน ทําให ้
ลดปริมาณนํ ามันใช ้แล ้วทีต ้องกําจัดทิงและค่าใช ้จ่ายของไส ้กรองนํ ามัน
• ทนทานต่อการสึกหรอได ้ดีเป็ นพิเศษ ช่วยลดการสึกหรอของส่วนประกอบของเครืองยนต์และรอยครูดทีลูกสูบและปลอกสูบ
• ทนทานต่อการกัดกร่อนได ้ดี ช่วยปกป้ องแบริงและส่วนประกอบภายใน
• สารกระจายเขม่า และสารชะล ้างทีมีประสิทธิภาพช่วยในการปกป้ องส่วนประกอบของระบบวาล์ว ทําให ้เครืองยนต์สะอาดมากขึน ไส ้กรองรวมทังหัวเทียนใช ้งานได ้
ยาวนานขึน
• คุณสมบัตใิ นการปลดปล่อยฟองอากาศทีดีเป็ นพิเศษ ช่วยลดผลกระทบทีอาจเกิดขึนอันจะส่งผลให ้เกิดการสึกหรอและการเสือมสภาพของนํ ามัน

การใชง้ าน
ี งหวะความเร็วปานกลางถึงสูง เทอร์โบชาร์จ อัดอากาศตามธรรมขาติทต
• เครืองยนต์สจั
ี ้องการนํ ามันหล่อลืนทีให ้เถ ้าตําของ Caterpillar, Waukesha และผู ้ผลิต
รายอืนๆ
ี งหวะทีมีการสึกหรอของหน ้าวาล์วและบ่าวาล์ว
• เครืองยนต์สจั
ี งหวะเผาไหม ้แบบส่วนผสมบาง (Lean-burn) และแบบส่วนผสมพอดี (stoichiometric) ทีทํางานภายใต ้โหลดสูง อุณหภูมส
• เครืองยนต์สจั
ิ ูง
• เครืองยนต์แก๊สสีจังหวะความเร็วสูงทีใช ้ในโรงไฟฟ้ าพลังงานร่วม
• เครืองยนต์ทติ
ี ดตังตัวฟอกไอเสียแบบเร่งปฏิกริ ย
ิ า
• การใช ้งานกับเชือเพลิงทางเลือกทีมีซัลเฟอร์และคลอรีนในระดับตํา
• การทํางานของอุปกรณ์ภาคสนาม (field gathering) ทีอาจใช ้แก๊สเปรียว (มีระดับ H2S ตํา) เป็ นเชือเพลิง

ข้อกําหนดและการร ับรอง
ผลิตภ ัณฑ์นได้
ี ร ับการร ับรองต่อไปนี
Caterpillar Energy Solutions TR 2105, นํ ามันหล่อลืนสําหรับเครืองยนต์แก๊ส (CG132, CG170, CG260)
INNIO Waukesha Engine 220GL Applications Using Pipeline Quality Gas
INNIO Waukesha Engine Cogeneration / Gas Compression Applications Using Pipeline Quality Gas
MWM TR 0199-99-2105, นํ ามันหล่อลืนสําหรับเครืองยนต์ระบบแก๊ส
Wartsila 20DF
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ผลิตภ ัณฑ์นได้
ี ร ับการร ับรองต่อไปนี
Wartsila 31DF
Wartsila 31SG
Wartsila 32DF
Wartsila 34DF
Wartsila 34SG
Wartsila 46DF
Wartsila 50DF
Wartsila 50SG

ผลิตภ ัณฑ์นได้
ี ร ับการแนะนําสําหร ับการใชง้ านทีต้องการ:
API CF

ผลิตภ ัณฑ์นผ่
ี านหรือเกินกว่าข้อกําหนดของ:
Caterpillar

คุณสมบ ัติและคุณล ักษณะทีกําหนด
คุณสมบ ัติ
เกรด

SAE 40

ดัชนีความหนืด, ASTM D2270

104

ความหนืดไคนีมาติก @ 100 C, mm2/s, ASTM D445

13.8

จุดไหลเท, °C, ASTM D97

-21

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

279

ความหนาแน่น @ 15 C, kg/l, ASTM D4052

0.885

เถ ้า, ซัลเฟต, % โดยมวล, ASTM D874

0.5

ความหนืดไคนีมาติก @ 40 C, mm2/s, ASTM D445

129

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

5.4

(*) การใช ้สารตัวทําละลายทีได ้รับรองตามมาตรฐาน ASTM ตัวอืนๆ อาจให ้ผลลัพธ์ทต่
ี างออกไป

ข้อมูลด้านความปลอดภ ัยและสุขภาพอนาม ัย
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ดูคําแนะนํ าด ้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยจากเอกสารข ้อมูลความปลอดภัยการใช ้สารเคมี (MSDS) ทีhttp://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx
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

Energy lives here™
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