Gaz motorunuzun daha iyi ve daha uzun süre çalışmasına nasıl yardım ediyoruz.
Mobil Pegasus serisinin geniş ürün yelpazesi günümüzün enerji işletmelerindeki çalışma şartlarını ve uygulamaları karşılamak
için geliştirilmiştir. Mobil Pegasus ürünlerinin tam listesi için www.mobilindustrial.com adresini ziyaret edin.

Ürün Grubu

Özellikler

Avantajlar ve Faydalar

Mobil Pegasus 1

Uzun yağ kullanım ömrü imkanı sağlar; temiz tutma
teknolojisi, düşük yağ tüketimi, mükemmel aşınma önleme,
üstün düşük sıcaklık performansı.

Geleneksel gaz motoru yağlarının seviyesinden daha üstün
bir performans sağlar; özel formülasyonu kül depozitlerini,
piston segman ve segman yuvası depozitlerini, gömlek
çizilmelerini ve valf yuvası ile valf yüzeyi aşınmasını azaltır;
-40ºC’de akıcıdır, soğukta kolay ilk çalıştırma özellikleri ve
soğuk havalarda etkin yağlama sağlar.

sentetik doğal gaz motor yağı

Mobil Pegasus 1000 Serisi
Üstün kalite doğal gaz motor yağı

Mobil Pegasus 800 Serisi
2-zamanlı (801) ve
4-zamanlı (805) gaz
motorları için doğal
gaz motor yağları

Mobil Pegasus 700 Serisi
4-zamanlı gaz motorları için
doğal gaz motor yağları

Mobil Pegasus SR
Saha dolgu gazıyla çalışan motorlar için
yağ, Sürtünme Dirençli

Mobil Pegasus 600 Serisi
saha dolgu gazıyla çalışan motorlar
için yağ

Üstün yağ ömrü özelliği, mükemmel temiz tutma
teknolojisi, kontrollü yağ tüketimi, aşınmaya karşı üstün
koruma.

Daha az yağ değişimi, düşük işletme giderleri ve daha
yüksek verimlilik sağlar; yanma odasındaki ve pistonlardaki
depozitler azaltılarak motor verimliliği ve güvenilirliği
maksimum düzeye getirilir; ısı eşanjörlerindeki depozitler
azaltılarak ısı üretimi maksimum düzeye çıkarılır; depozitleri
azaltarak katalitik konvertör ömrünü uzatmaya yardım eder,
daha az yağ satın alınır; motor güvenilirliği ve performansı
maksimum düzeye çıkartılır.

Aşınmaya ve sürtünmeye karşı geliştirilmiş koruma;
oksidasyon ve nitrasyon direnci; etkin korozyon koruması;
iyi deterjan/dispersan performansı.

Motor parçalarında aşınma, silindir gömleklerinde sürtünme
azalarak motor ömrü uzar; yanma sonucu ya da yağ bozunması
ile ortaya çıkan asidi nötralize ederek asidik maddelere, su,
soğutma sıvısına karşı motor parçalarını korur; yanma odalarında
üst silindir ve piston segman depozitlerini azaltır.

Aşınmaya ve sürtünmeye karşı koruma; oksidasyon ve
nitrasyon direnci; etkin korozyon koruması; iyi deterjan/
dispersan performansı.

Motor parçalarında aşınma, silindir gömleklerinde sürtünme
azalarak motor ömrü uzar; yanma sonucu ya da yağ bozunması
ile ortaya çıkan asidi nötralize ederek asidik maddelere, su,
soğutma sıvısına karşı motor parçalarını korur; yanma odalarında
üst silindir ve piston segman depozitlerini azaltır.

Aşınma ve sürtünmeye karşı benzersiz koruma, mükemmel
deterjan dispersan performansı, yüksek kimyasal denge ve
oksidasyon ile nitrasyona karşı direnç

Genel olarak yüksek seviyede siloksan içeren saha dolgu
gazının olumsuz etkilerini en aza indirmek için özel olarak
geliştirilmiştir, yağ ve motor parçalarının ömrünü uzatarak
ekipman güvenilirliğinin artmasına yardım eder.

Üstün deterjan/dispersan performansı, aşınma ve sürtünmeye
karşı mükemmel koruma, yüksek seviye kimyasal denge ve
oksidasyon ile nitrasyona karşı direnç.

Saha dolgu gazı içindeki kirleticilerin olumsuz etkilerini en aza
indirerek yağ ve motor parçalarının ömrünü uzatır, ekipman
güvenilirliğini arttırmaya yardım eder.
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Elektrik santralleri için başarısı ispatlanmış performans

Gaz motorlarını uçurur

ELEKTRİK
JENERATÖRÜ
YAĞ KARTERİ

Not: Şema ve ürün tavsiyeleri sadece genel bilgi vermeye yöneliktir. Listelenen ürünler genel anlamda ürün seri adlarıdır. Nihai yağlama önerileri için ekipman üreticisi el
kılavuzunu inceleyin ya da diğer ürünler için Mobil Teknik Destek mühendisine danışınız. ÖLÇEKSİZDİR.
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GAZ MOTORU

websitemizi de ziyaret edin.
Ayrıca www.mobilindustrial.com adresindeki
Mobil Teknik Destek Mühendisi ile temasa geçin.
teknik.destek@exxonmobil.com adresinden
0216 468 96 96 numarasından ya da
hizmetleriyle ilgili daha fazla bilgi almak için
Bu konu hakkında ve diğer Mobil yağları ve

Ekipman güvenilirliğini arttırmaya yardım eder.
İşletme masraflarını azaltmaya yardım eder.
Makine ömrünü uzatmaya yardım eder.
Mobil’in gelişmiş yağ ve uzmanlığının çeşitliliği daha verimli bir şekilde
çalışmanızı sağlar, böylece üretiminiz ve kârınız artar.

Sektöründe lider uzmanlık desteği
Yüksek deneyime sahip mühendislerimiz, yeni teknolojileri ve yağlama gereksinimlerini daha iyi anlamak için müşterilerle ve önde gelen
ekipman üreticileriyle beraber çalışırlar. Bu çalışmalar, ürün geliştirme sürecimize kılavuzluk eder. Böylece araştırmacılarımız ve yağ
formülasyon uzmanlarımız en zorlu uygulamalar için gelişmiş yağları üretebilir. Yağlar, kullanıldıkları ekipmanda son derece verimli bir şekilde
çalışırlar. Bilgili Saha Mühendisleri (FES) takımımız size doğru yağlama uygulamaları, doğru yağ seçimi, ekipmanlarda yağlama sorunlarını
giderme ve tesisinizin ömrünü ve performansını arttıracak diğer yağlama hizmetleri üzerine profesyonel tavsiyeler verebilir.

Çok sayıda üretici onayı ve ispatlanmış saha
performansı desteği.
Laboratuar, test motoru ve motor donanım testlerinin yanı
sıra, Mobil Pegasus yağları üretimine geçilmeden önce gerçek
uygulamalarla ayrıntılı bir şekilde test edilir. Mobil Pegasus
yağları ekipman üreticileri tarafından tanınan bir yağdır.
Örneğin Mobil Pegasus 1005 dünyanin çeşitli yerlerinde
Caterpillar, Deutz ve GE Jenbacher gaz motorlarında ekipman
üreticisi onaylı saha testleriyle 40000 saatten daha fazla bir süre
boyunca test edilmiştir. Yağ değişim aralığını uzatma testlerinde
ortaya çıkan sonuçlar yağ ömrünün Mobil Pegasus 905’e göre
önemli ölçüde arttığını ortaya koymuştur.

Son teknoloji ürünü kullanılmış yağ analiz
Yağlama ve yağ teknolojisi söz konusu olduğunda Mobil endüstriyel yağları motorları sadece çalıştırmakla kalmaz,

programı.

onları uçurur. Nasıl mı? Makinelerinizden en verimli şekilde yararlanmanızı sağlayarak. Yağlamada 100 yıllık endüstri

Yağın ve ekipmanın durumunu kontrol ederek, ekipman

deneyimi ve uzmanlığı ile çalışmalarınızı en üst seviyede tutmak istiyoruz, böylece daha verimli olabilirsiniz.

güvenilirliğini arttırmanıza yardım etmek amacıyla
Mobil Endüstriyel Yağları, kullanılmış yağ analiz programını
sunuyor. Bu program, lider ekipman üreticilerinin şartnamelerine ve uluslararası standartlara dayanarak kullanılan yağlarda kritik göstergeleri

Sabit gaz motoru yağlama teknolojisinin global lideriyle en üstün performansa ulaşın.

izlemek için özel olarak hazırlanmıştır. Bu program, personelinizi etkin kullanılmış yağ analiz programları oluşturmaları ve analiz sonuçlarını

Mobil Endüstriyel Yağları en son teknolojiye sahip sabit gaz motorları dahil çeşitli motor teknolojileri için gelişmiş, özel olarak üretilen yüksek

yorumlayabilmeleri için eğitebilecek FES takımımız tarafından desteklenir.

performanslı yağlar sağlar. 40 yıldan fazla bir süredir Mobil Pegasus Serilerinin tasarım amacı optimum motor ömrü ve daha az bakım
masrafları sağlayan gelişmiş teknoloji sunmaktır. Şimdi ise yeni Mobil Pegasus 1005 bu geleneği sürdürüyor. Pegasus serisindeki bu yeni
yağ, titizlikle geliştirilip ve çok sayıda çalışma koşullarında, çeşitli doğal gaz motorlarıyla test edilmiştir. Sonuçlar: Mobil Pegasus 1005 kalıcı
olacaktır. Arıza duruşlarını en aza indirmenin hiç bu kadar önemli hale gelmediği bir zamanda; daha az yağ değişimi ile daha uzun çalışma
zamanı sağlama potansiyeli, bakım sebepli duruş ve kapatmalar arasında daha uzun süre çalışması nedeniyle.

Sürekli ilerleme, standart belirleyen ürünler ve hizmetler için Mobil Endüstriyel Yağları ile tanışın. Ve çalışmanızın verimliliğini arttırmak için
gelişmiş yağ teknolojimizden ve eşsiz global uzmanlığımızdan yararlanın.

