
ESK‹ ‹SM‹: Shell Donax TC
Shell Spirax S4 CX, kullan›c›lar›na sorunsuz bir operasyon sa¤larken ekipman ömürlerinin
de uzamas›n› sa¤lar. ‹fl makinalar›n›n, en yeni teknolojili modeller de dahil olmak üzere,
nihai tahrik sistemlerinde, hidrostatik transmisyonlar›nda, tork konvertörlerinde,
flanz›manlar›nda kullan›m› tavsiye edilir.

Shell Spirax
S4 CX
‹fl Makinaları için Yüksek Performansl› Transmisyon Ya¤›

www.shellandturcas.com

UYGULAMALAR

Shell Spirax S4 CX ya¤lar›,
Caterpillar, Komatsu, Komatsu-
Dresser gibi önde gelen ifl makinas›
üreticileri ve Eaton, Eaton Fuller,
ZF, Dana, Rockwell gibi
transmisyon sistemi üreticileri
taraf›ndan tavsiye edilmektedir.
Genel kullan›m noktalar›:
➡ fianz›manlar
➡ Nihai tahrik sistemleri
➡ Ya¤l› fren sistemleri
➡ Hidrolik sistemler

PERFORMANS ÖZELL‹KLER‹

✓ Mükemmel sürtünme ve malzeme uyumluluk
performans›:
Modern sistemlerde yer alan metal ve metal d›fl› 
malzemeler ile uyumludur. Debriyajda minimum kayma,
yumuflak ve sessiz frenleme ve sorunsuz transmisyon
sistemi sa¤lar.

✓ Afl›nmay› önleme performansı:
SAE 30, 50 viskozite  s›n›f›ndaki ürünler y›rt›lmaya 
karfl› yüksek dirence sahiptir. Yüksek  performansl› 
kat›klar, a¤›r yükler alt›nda, ya¤›n kullan›m ömrü 
boyunca özelli¤ini ve bunun sonucu olarak da 
ekipman›n korunmas›n› sa¤lar.

✓ Düflük s›cakl›k özelli¤i:
‹lk çal›flma an›nda ve düflük s›cakl›klardaki çal›flma 
flartlar›nda yüksek koruma sa¤lar.

✓ Vickers 35V25 hidrolik pompa testi:
Vickers testinin gereksinimlerini fazlas› ile 
karfl›lamaktad›r.

✓ Oksidasyona karfl› yüksek dayan›m:
Oksidasyonu ve depozit oluflumunu önleyen kat›klar 
içerir. Demir ve demir d›fl› di¤er metalleri korozyona
karfl› çok iyi seviyede korur.
Köpük oluflumunu engeller.

Caterpillar TO-4
ZF TE-ML 03C, 07F (SAE 30)

STANDARTLAR VE
SPES‹F‹KASYONLAR

Shell Spirax S4 CX 30 50
SAE Viskozite S›n›f› SAE J 306 30 50
Kinematik Viskozite ISO 3104
@     40 °C mm2/s 93.9 217.4

   100 °C mm2/s 10.9 19.0
Yo¤unluk @ 15°C kg/m3 ISO 12185 899 910
Parlama Noktas› COC °C ISO 2592 205 205
Akma Noktas› °C ISO 3016 -30 -18

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› ile bertaraf edilmesi kanun gere¤idir.


