
Bazen küçük şeyler en büyük farkı yaratır – 
tıpkı bu Mobil Pegasus yağ damlası gibi



Gaz motorlarınız  
için doğru çözümler

Ayrıcalıklı ürünler
Mobil Pegasus Serisi’ndeki yüksek kaliteli 
ürünler, gaz motorunuzun üretkenliğini kayda 
değer oranda artırabilir.

Kapsamlı testler
Mobil Pegasus Serisi yağlar, piyasaya sunulmadan 
önce sadece laboratuvar koşullarında ve test 
düzeneklerinde değil, ayrıca kapsamlı olarak 
geniş saha testlerine de tabi tutulur.

Kapsamlı çözümler
Bu ürün ve hizmetler tam bir uyum içinde 
çalışarak işletmenizde iş güvenliği, çevre 
duyarlılığı ve üretkenlik hedefleri gibi 
amaçlarınıza ulaşmanıza yardımcı olurlar. 

Bazen küçük şeyler, büyük bir fark yaratabilir. ExxonMobil’de, yağlama gibi küçük bir değişikliğin, tesisinizi nasıl daha da 
üretken hale getirebileceğinin farkındayız. ExxonMobil’in yenilikçi teknolojisi, yalnızca motorunuz için en iyi çözümleri 
sunmakla kalmaz, aynı zamanda da motorunuzun daha sorunsuz ve daha uzun süre çalışmasını sağlar. 

Bir damla Mobil Pegasus yağı, gaz motorlarını korumaya, yağ değişim aralıklarını uzatmaya, yağdan kaynaklanan duruş 
süresini azaltmaya ve nihai verimi artırmaya yardımcı olur. Önde gelen Orijinal Ekipman Üreticilerinden ilham alan Mobil 
Pegasus™ Serisi, her damlada yüksek performans sunar.

Ürün Seçme Aracı
Mobil Pegasus™ Serisi’ndeki yağlar, özel olarak gaz motorlarının gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanmış olup, daha uzun yağ değişim 
aralıkları, motor koruma düzeyi, artan motor verimi ve daha az duruş süresi gibi faydalar sunar. Her biri olağanüstü ekipman koruma düzeyi 
ve uzun yağ ömrü sunmak üzere formüle edilmiş, Gaz motorlarına özel olarak üretilmiş, yüksek performanslı Mobil endüstriyel yağlar 
aşağıda listelenmiştir; 

Mobil SHC Pegasus™ 30
Yüksek verimli, düşük emisyonlu dört zamanlı gaz motorları için tasarlanmış ileri 
seviyede sentetik yağ.

Özellikleri ve Faydaları
İyi bir birikinti kontrolü ve motor parçası koruma düzeyi sayesinde elde edilen uzun 
servis yağı ömrü, artan üretkenlik ve yüksek motor performansı.

Mobil SHC Pegasus™ 40
Orta ila yüksek hızlı, dört zamanlı motorlar için tasarlanmış sentetik gaz motoru yağı.

Özellikleri ve Faydaları
Olağanüstü oksidasyon kararlılığı, nitrasyona karşı dayanıklılık ve ısıl kararlılık.  
Üstün aşınma önleyici özellikler, iyi bir karbon ve vernik birikimi kontrol düzeyi.

Mobil Pegasus™ 1100 Serisi (1105 + 1107) 
Yüksek verimli, düşük emisyonlu dört zamanlı gaz motorları için tasarlanmış en yeni 
nesil yüksek performanslı gaz motoru yağı.

Özellikleri ve Faydaları
Yağın ömrünün uzamasını sağlayan olağanüstü oksidasyon kararlılığı, nitrasyona karşı 
dayanıklılık, TBN koruma ve ısıl kararlılık. Gelişmiş güvenilirlik oranı sayesinde piston 
motorlarını daha temiz ve daha uzun süre çalışır durumda tutmaya yardımcı olur.

Mobil Pegasus™ 1005
Yüksek verimli, düşük emisyonlu dört zamanlı gaz motorları için tasarlanmış  
gaz motoru yağı.

Özellikleri ve Faydaları
Gelişmiş güvenilirlik oranı sayesinde piston motorlarını daha temiz ve daha uzun 
süre çalışır durumda tutmaya yardımcı olur; üretkenliğin artmasını ve yağ değişim 
aralıklarının uzamasını sağlar.

Mobil Pegasus™ 805
Orta ila yüksek hızlı, dört zamanlı motorlar için tasarlanmış premium performanslı gaz 
motoru yağı. Katalitik konvertörlere sahip motorlarla uyumlu. 

Özellikleri ve Faydaları
Piston çizilmesi, sürtünme, segman ve gömlek aşınmasına karşı olağanüstü koruma. 
Köpürmeye karşı son derece dayanıklı. Sudan ayrılma ve korozyona karşı koruma. 

Mobil Pegasus™ 705 
Valf yüzeyi ve yuvasındaki aşınmalara karşı hassas olan en yeni stokiyometrik ve 
düşük yanmalı, yüksek hızlı, dört zamanlı motorlar için tavsiye edilen premium yüksek 
performanslı SAE 40 gaz motoru yağı. 

Özellikleri ve Faydaları
Mükemmel korozyon önleyici özellikler. Daha uzun yağ değişim aralıkları ve azalan 
filtre masrafları gibi faydalar sunan iyi bir kimyasal kararlılık ve oksidasyon kararlılığı. 

Mobil Pegasus™ 610 
Aşındırıcı maddeler içeren yakıtla çalışan, modern orta ila yüksek hızlı, dört zamanlı 
motorlar için özellikle tasarlanmış, yüksek TBN’li gaz motoru yağı.

Özellikleri ve Faydaları
Yüksek rezervli alkalilik. Kirli yakıtın kullanıldığı çalışmalarda ek bir koruma seviyesi. 
Daha temiz motorlar sağlayan son derece iyi dispersan teknolojisi. 

Mobil Pegasus™ 605 Ultra 40 
Kirleticiler içeren çöp gazı ile çalışan orta ila yüksek hızlı, dört zamanlı motorlar için 
tasarlanmış gaz motoru yağı. 

Özellikleri ve Faydaları
Yağın ömrünün uzamasını sağlayan olağanüstü oksidasyon kararlılığı, nitrasyona 
karşı dayanıklılık ve ısıl kararlılık. Kanıtlanmış yıpranma ve çizilme önleme özellikleri. 



Mobil Hizmetleri
Tesis operatörleri, farklı gaz türleri için olan yüksek kaliteli Mobil ürün serisine ek olarak, Mobil ServSM Yağ Analizi ve 
Boroskopla İnceleme gibi kapsamlı hizmet paketlerinden de faydalanabilir.

 MSLA 
 Mobil ServSM Yağ Analizi, yağlama denetimi sürecini basitleştirmek için ExxonMobil tarafından 
sunulan araçlardan biridir. Bu son teknoloji yağ analizi programı, uygulamalar ve ekipman 
hakkında kapsamlı bilgileri temel alarak, imalatçılara güvenilir sonuçlar ve uygulamaya 
geçirilmesi kolay tavsiyeler sunar. Gaz motorları ile yapılan çalışmaların sağlığı konusunda 
önemli bilgiler:  

 ¡  Üretkenliği artırmak adına ekipmanın güvenilirlik oranını yükseltir 
 ¡  Bakım maliyetlerini ve plansız duruş süresini azaltır 
 ¡  Ekipmanın dayanaklılığını artırır 
 ¡  Yağ tüketimini azaltır 

 Mobil cihazlarda ekipman bilgilerine ulaşmak için QR kodlu veri etiketleri kullanarak, numune 
şişelerin etiketlenmesi sürecini, tara-çık teknolojisi ile daha çabuk ve kolay hale getirdik.  

ipucu:   Yağ analizinin bir tanı aracı olarak en etkili olduğu durum, numunelerin uygun 
ekipmandan, planlı aralıklarla toplanmasıdır.  

 Boroskopla İnceleme 
 xxonMobil’in Saha Mühendisliği Destek biriminin 

bir hizmeti olan boroskopla inceleme servisi, 
her türlü gaz motorunun içini, motoru açmadan 

gözlemleme olanağı sunmasıyla duruş süresini 
azaltmaya yardımcı olur. 

   
 Boroskopla inceleme; sorun çözümü, 

yağ dönüştürmeleri, yağ değişim aralıkları, 
bakım eklemeleri ve ürün kabiliyetleri tanıtılırken 

de fayda sağlayabilir. 
   

 Temel amaç, yanma haznesinin gömlek, 
silindir başlığı, piston, supaplar gibi parçalarını 
inceledikten sonra, gözlemleri belgelemektir. 

Bu da motor operatörüne, gaz motorunun 
çalışma koşulları ve yağın çalışmalar üzerindeki 

etkileri gibi bilgiler sunabilir. 

Daha fazla bilgi için mobilserv.mobil.com adresini ziyaret edebilirsiniz.



50 yıllık Pegasus  
geçmişinin evrimi
Mobil Pegasus™ serisi, yarım yüzyıldan uzun bir süredir, müşterilere tesis üretkenliğini artırma ve motor ömrünü uzatma 
konusunda yardımcı olmaktadır. Gaz motorlarındaki gelişmeleri ve operatörlerin taleplerini yakından takip eden  
Mobil Pegasus Serisi, performansı sürdürmeye ve gaz motoru çalışmalarının güvenilirliğini arttırmaya yardımcı olur. 
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Gaz motoru endüstrisinde Advancing 
Productivity™ (Üretkenliği Artırıyoruz)
Advancing Productivity (Üretkenliği Artırıyoruz) adını verdiğimiz başlık altında benzersiz sentetik yağlarımız ve servis 
programlarımız, işletmenizi üst seviyelere taşımaya yardımcı olabilecek kritik güvenlik, çevre koruma ve üretkenlik faydalarını 
uyumlu biçimde bir araya getirir. 

İş Güvenliği
Mobil Pegasus™ yağları, yağ 

değişim aralıklarını uzatarak 

ekipman ömrünü ve sistemin 

temizliğini artırır. Böylece 

bakım ihtiyacını ve bakıma bağlı 

oluşabilecek iş güvenliği risklerini 

azaltmaya yardımcı olur. 

Çevre Koruma*

Mobil Pegasus, kullanılmış yağ 

oluşumunu sınırlandırarak, 

kullanılmış ürünün tasfiyesine 

yönelik ihtiyacı ve dolayısıyla 

çevre üzerinde oluşacak olumsuz 

etkiyi azaltmaya yardımcı olur. 

Potansiyel yakıt verimliliği faydaları 

da, çevre üzerindeki olumsuz etkiyi 

sınırlandırmaya yardımcı olur.

Üretkenlik
Eşleşen yüzeylerin temas 

bölgelerindeki hasara neden olan 

aşınmaya karşı koruma sağlayarak 

yüksek üretim için ekipmanın 

kullanım süresinin ve parça 

ömrünün artırılabilmesine  

yardımcı olur.

*Mobil marka yağların, çevre üzerindeki olumsuz etkinin azaltılmasına nasıl fayda sağladığını öğrenmek için mobil.com/industrial adresini ziyaret edin. 
Gerçek faydalar, seçilen ürüne, çalışma koşullarına ve uygulamalara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.



mobilpegasus.com
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 İş Sağlığı ve Güvenliği 
 Mevcut bilgiler ışığında, yukarıda belirtilen uygulamalar için kullanılmaları ve Ürün 
Güvenlik Bilgi Formlarında (MSDS’ler) belirtilen tavsiyelere uyulması halinde, bu 
ürünlerin sağlık üzerinde olumsuz etkilere neden olması beklenmemektedir. MSDS’ler, 
talep üzerine satış iletişim ofisinizden veya internet üzerinden temin edilebilir. Bu 
ürünler, yukarıda belirtilen uygulamalar haricindeki amaçlar için kullanılmamalıdır. 
Kullanılmış bir ürünü imha ederken çevreyi korumaya özen gösterin. 
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