
Shell Helix Ultra Extra 5W-30, içeri¤indeki özel aktif temizleyici maddeleriyle
silindir yüzeylerinde maksimum koruma sa¤lar, zararlı kurum ve tortu
oluflumunu engeller. Oksidasyon kararlıl›¤› sayesinde aracınızın motorunu
koruma yetene¤i çok daha uzun sürelidir.

Shell Helix Ultra Extra, Mercedes Benz, VW ve BMW gibi önde gelen araç
üreticileri tarafından onaylanmıfl, üst seviyede motor ve egzos koruması
sa¤layan tam sentetik bir motor ya¤›d›r.

Shell Helix Ultra
Extra 5W-30
Tam Sentetik Motor Ya¤›

www.shellandturcas.com

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.

Shell Helix Ultra Extra 5W-30
Kinematik Viskozite IP 71
@    40°C cSt 67.9

100°C cSt 11.8
Yo¤unluk @ 15°C kg/l IP 365 0.848
Parlama Noktas› (PMCC) °C IP 34 215
Akma Noktas› °C IP 15 -39

T‹P‹K F‹Z‹KSEL ÖZELL‹KLER

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

ACEA A3/B4/C2/C3
FIAT 9.55535 S1 gereksinimlerini karfl›lar
BMW Long Life-04
Mercedes-Benz 229.51/229.31
VW 504.00/507.00
Chrysler MS-11106
Porsche C 30
PSA B71 2290

STANDARTLAR VE SPES‹F‹KASYONLARUYGULAMALAR

➡ SAE 5W-30 sınıfı motor ya¤› kullanımı
istenen do¤al aspirasyonlu, yaktı 
enjeksiyonlu, turboflarjlı, intercoolerlı ve
çok subaplı dizel ve benzinli binek 
araçlar.

➡ Dizel partikül filtreli ve katalitik 
konvertörlü en son teknolojili 
Mercedes-Benz, VW ve BMW dizel 
motorlar ve SAE 5W-30 sınıfı motor 
ya¤› kullanımını öngören eski nesil dizel
motorlar için uygundur.

➡ ACEA C2/C3 standartlarını da 
karfl›ladı¤ı için PSA ve Renault servis 
uygulamalarında da kullanılabilir.

PERFORMANS ÖZELL‹KLER‹

✓ Maksimum motor temizleme 
gücü:
Zararlı kurum ve tortuların oluflumunu 
aktif bir flekilde engeller.

✓ En üst düzeyde koruma:
Her türlü sürüfl koflullar›nda geçerlidir.

✓ Formula 1 teknolojisi:
Dünyanın her köflesindeki yarıfl 
pistlerinde kendini kanıtlam›flt›r.

✓ Katalitik konvertör ve turboflarj
ile uyumludur:
Standartların üzerinde performans 
sergiler.

✓ Yak›t verimlili¤ini art›r›r:
Düflük viskozite, hızlı ya¤ akıflı ve daha
düflük sürtünme özellikleri nedeniyle 
yakıt tüketimini azaltmaya katkıda 
bulunur.

✓ Dizel Partikül Filtreli (DPF) ve 
turboflarjl› araçlarda mükemmel
koruma


