
ESK‹ ‹SM‹: Shell Albida HDX2
Shell Gadus S3 V460D, yüksek basınca ve sıcaklı¤a dayanıklı çok amaçlı
bir grestir. Yüksek viskozite indeksli baz ya¤lar, oksidasyon önleme,
aflınma önleme, korozyonu önleme performansını artıran katıklar ve flok
yükler altında yüksek performans sa¤layan Molibden Disülfit katı
ya¤layıcıdan oluflmaktadır. Lityum kompleks sabunlu olup yüksek Shell
gres teknolojisinin bir ürünüdür. Shell Gadus S3 V460D özellikle düflük
devirli, a¤ır ve flok yüklerin, yüksek sıcaklıkların söz konusu oldu¤u
uygulamalarda kullanıma uygundur.

Shell Gadus
S3 V460D
Üstün Performansl› Katı Ya¤layıcılı A¤ır Hizmet Gresi

www.shellandturcas.com

UYGULAMALAR

Shell Gadus S3 V460D, özellikle
a¤ır ve flok yükler gibi zorlu flartların
söz konusu oldu¤u afla¤ıda belirtilen
uygulamalarda performansını
kanıtlamıfltır:
➡ Demir çelik
➡ Madencilik

Shell Gadus S3 V460D 2
NLGI 2
Renk Siyah
Sabun Cinsi Lityum

Kompleks
Baz Ya¤ Mineral
Kinematik Viskozite IP 71
@   40°C cSt ASTM D 445 460

100°C cSt 31
‹fllenmifl Penetrasyon IP 50 265-295
@ 25°C 0.1 mm ASTM D 217
Damlama Noktas› °C IP 132 250

T‹P‹K F‹Z‹KSEL ÖZELL‹KLER

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

BAZYA⁄
V‹SKOZ‹TES‹SICAKLIKNLGI

2L‹TYUM
KOMPLEKS -20˚C 150˚C

SABUN

460

40˚C 100˚C

31

EPSABUN SU D‹RENC‹
KATI

YA⁄LAYICI

MoS2

PERFORMANS ÖZELL‹KLER‹

✓ Yüksek baz ya¤ viskozitesiyle yüksek 
basınca karflı üstün performans:
Önde gelen Orijinal Ekipman Üreticilerinin tavsiye 
etti¤i baz ya¤ viskozite de¤erlerini karflılar.

✓ Titreflimli noktalarda mükemmel mekanik 
stabilite:
Titreflimin sorun oldu¤u yerlerde mükemmel mekanik
stabilitesi ile Shell Gadus S3 V460D gresi binlerce 
saat optimum ya¤lamayı garanti eder.

✓ Üstün aflırı-basınç özellikleri ve flok yüklere
karflı mükemmel dayanım:
MoS2 içermesi sayesinde mükemmel yük taflıma 
özelliklerine sahiptir.

✓ Suya karflı mükemmel dayanım:
Yüksek oranda suyun bulundu¤u ortamlarda bile üstün
performans.

✓ Korozyona karflı üstün koruma:
Ekipmanları korozyona karflı mükemmel seviyede korur.

✓ Yüksek damlama noktası:
Yüksek sıcaklıklara karflı dirençlidir.

✓ Kurflun & nitrat içermez.

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.

• A⁄IR YÜKLERE
KARfiI KORUMA

• YÜKSEK SICAKLIK
• L‹TYUM KOMPLEKS


