
ESK‹ ‹SM‹: Shell Advance SX 4
R.C.E teknolojisine sahip Advance 4T AX5, küçük ve orta sınıf motor hacmine sahip
motosikletler için uygun yüksek kalite mineral motosiklet ya¤ıdır. Sürekli dur-kalk flartlarında
çalıflan motosikletler için güvenilir ve yüksek performans sa¤lar.

Shell Advance R.C.E.* teknolojisi motosikletinizinden maksimum performans almanızı ve
motosikletinizin her türlü iste¤inize hassas bir flekilde cevap vermesini sa¤lar.

Shell Advance 4T AX5 mükemmel koruma ve temizlik özellikleriyle bir sonraki ya¤ de¤iflimine
kadar güvenilir yüksek performans sa¤lar.

Shell Advance
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UYGULAMALAR

➡ Islak kavramaya ve entegre diflli
kutularına sahip motosikletler de
dahil 4 zamanlı su ve hava 
so¤utmalı orta sınıf motosikletler.

➡ Bazı iki zamanlı motosikletler 
ve scooter flanzımanlarını da 
içeren, flanzımanlarının motor 
ya¤ları ile ya¤lanması gereken
motosikletler.

➡ Küçük motosikletler ve mopedler
için de yüksek performans 
sa¤lar.

API SL
JASO MA
Advance 4T AX5 önde gelen Japonya, Avrupa, Hindistan ve
Çin menfleili motosiklet üreticilerinin gereksinimlerini fazlasıyla
karflılar.

STANDARTLAR VE SPES‹F‹KASYONLAR

*R.C.E. Teknolojisi:
1. Üstün motor koruması sa¤lamak

için depozitleri uzaklafltırır ve 
viskozitesini korur, güvenilir ya¤
performansı sa¤lar. (Reliability)

2. Daha yumuflak debriyaj 
kavraması ve mükemmel vites 
geçiflleri geliflmifl kontrol sa¤lar.
(Control)

3. Vibrasyon ve istenmeyen motor
gürültüsünü keserek keyifli bir 
sürüfl sa¤lar. (Enjoyable)

PERFORMANS ÖZELL‹KLER‹

✓ Güvenilir performans
✓ Güvenilir teknoloji:

Viskozite sınıfını daha uzun süre korumak için özel 
olarak gelifltirilmifl formülasyon.

✓ Aflınmaya karflı mükemmel koruma:
Özellikle subaplardaki aflınmalara karflı üst seviye 
koruma.

✓ Geliflmifl temizleme performansı:
Tortu ve depozitlere karflı mükemmel koruma ve temizlik.

✓ Keyifli sürüfl
✓ Düflük vibrasyon ve motor gürültüsü:

Vibrasyon ve motor gürültüsünü azaltan formülasyon.

✓ Geliflmifl kontrol
✓ Mükemmel debriyaj ve vites geçiflleri:

Daha rahat debriyaj kavraması ve vites geçiflleri.
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Shell Advance 4T AX5 15W-50
Kinematik Viskozite ASTM D 445
@     40 °C mm2/s 132.2

   100 °C mm2/s 19.1
Viskozite ‹ndeksi ISO 2909 150
Yo¤unluk @ 15°C kg/m3 ASTM D 4052 870
Parlama Noktas› COC °C ISO 2592 235
Akma Noktas› °C ISO 3016 -30

T‹P‹K F‹Z‹KSEL ÖZELL‹KLER

Yukar›da verilen de¤erler tipik olup, üretimden üretime de¤iflebilir.
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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› ile bertaraf edilmesi kanun gere¤idir.


