
ESK‹ ‹SM‹: Shell Donax TD
Shell Spirax S4 TXM, traktörlerin ve ifl makinalar›n›n transmisyon, hidrolik ve baz› ya¤l›
fren sistemlerinde kullan›m› tavsiye edilen birinci s›n›f bir ya¤d›r. Bu sebeple özellikle
traktörlerde motor hariç tüm ya¤lama sistemi için uygundur. Shell Spirax S4 TXM önde
gelen tüm zirai ekipman üreticileri taraf›ndan tan›nmakta ve tavsiye edilmektedir.

Shell Spirax
S4 TXM
Yüksek Performanslı Transmisyon Sıvıs›

www.shellandturcas.com

UYGULAMALAR

➡ Traktörlerin transmisyon sistemleri:
Shell Spirax S4 TXM, John Deere, 
Massey Ferguson, Ford-New Holland 
ve GM Allison gibi önde gelen tüm 
traktör ve transmisyon sistemi üreticilerinin
son gereksinimlerini karflılamaktadır.

➡ Hidrolik sistemler:
Shell Spirax S4 TXM ifl makinaları ve 
traktörlerde hidrolik sistemlerde de 
tavsiye edilebilmektedir. ‹çerdi¤i yüksek
performanslı katıklar sayesinde düflük 
sıcaklıklarda yüksek akıcılık ve üstün 
aflınma önleme performansı sa¤lar.

➡ Ya¤lı fren sistemleri:
‹çerdi¤i özel sürtünme düzenleyici 
katıkları sayesinde maksimum 
performansı sessiz bir çalıflma ile sunar.
Shell Spirax S4 TXM traktörlerdeki birçok
ıslak fren sistemi için tavsiye edilmektedir.

PERFORMANS ÖZELL‹KLER‹

✓ Üstün koruma:
‹çerdi¤i bazya¤ ve kat›k paketi 
sayesinde mükemmel oksidasyon 
dayanımı, aflınma önleme, köpük 
oluflturmama, korozyon önleme
performansı sa¤lar. Bu sayede 
güvenilirlik artarken durufllar azalır
ve maliyetler düfler.

✓ Operatör rahatlı¤ı:
Düflük sıcaklıklardaki mükemmel akıcılı¤ı
hidrolik uygulamalarda yüksek 
performans sa¤lar. Düflük sıcaklık 
performansı, her çalıflma koflulunda 
yumuflak vites geçifli sa¤lar. Sürtünme
düzenleyici katkıları frenlerde sessiz 
çalıflmayı beraberinde getirir.

✓ OEM’ler tarafından bilinilirli¤i:
Shell Spirax S4 TXM önde gelen birçok
üretici tarafından tavsiye edilmektedir.

API Gear Performance API GL-4
Case New Holland M2C-134 A-D

FNHA-2-D.201.00
MAT-3525

John Deere JDM-J20C
Massey-Ferguson M1143, M1145
Volvo WB 101
ZF TE-ML 03E,05F,06D,06K,17E
Caterpillar TO-2
Komatsu Baz› ifl makinalar› için 

tavsiye edilmektedir.

STANDARTLAR VE SPES‹F‹KASYONLAR

Shell Spirax S4 TXM 10W-30
SAE Viskozite Sınıfı SAE J 306 10W-30
Kinematik Viskozite ISO 3104
@      40 °C cSt 60

   100 °C cSt 9.4
Viskozite ‹ndeksi ISO 2909 138
Yo¤unluk @ 15°C kg/m3 ISO 12185 882
Parlama Noktas› COC °C ISO 2592 220
Akma Noktas› °C ISO 3016 -42

T‹P‹K F‹Z‹KSEL ÖZELL‹KLER

Yukar›da verilen de¤erler tipik olup, üretimden üretime de¤iflebilir.

TAVS‹YELER VE UYARILAR
• Bu dökümanda bulunmayan uygulamalar ile ilgili bilgileri Shell temsilcinizden

temin edebilirsiniz.
• Sa¤l›k ve güvenlikle ilgili hususlarda gerekli bilgileri Shell yetkilisinden temin 

edebilece¤iniz MSDS formunda bulabilirsiniz.
• At›k ya¤lar›n, 30 Temmuz 2008 tarih, 26952

say›l› Resmi Gazete’de yay›nlanan "At›k
Ya¤lar›n Kontrolü Yönetmeli¤i"nde belirlenen
At›k Ya¤ Kategorilerine uygun olarak, yine
ayn› yönetmelikte belirtilen usül ve esaslar
do¤rultusunda, lisanslı iflletmeler kanal› il
 bertaraf edilmesi kanun gere¤idir.


