
Shell Malleus GL 95 ve 205, aç›k diflli ve çelik halatlarda kullan›lmak üzere üretilmifl kurflun
ve solvent içermeyen en zorlu s›cakl›k ve çal›flma koflullar›na dayan›kl› yüksek bas›nç katk›l›
bir üründür. Yüksek kaliteli parafinik mineral ve sentetik baz ya¤lar ile özel seçilmifl katk›lar›n
optimum performans› sa¤layacak flekilde harmanlanmas› sonucu üretilmifltir.

Shell Malleus
GL 95 & 205
Açık Diflli ve Çelik Halat Gresi

www.shellandturcas.com

UYGULAMALAR

➡ K›r›c› de¤irmenler, f›r›n difllileri,
ifl makinalar›

➡ Düflük devirli aç›k difllilerde
➡ Tuzlu suya maruz kalanlar da 

dahil olmak üzere tüm sabit ve 
hareketli çelik halatlar

➡ Madencilik ve endüstrideki çeflitli
a¤›r hizmet uygulamalar›nda

PERFORMANS ÖZELL‹KLER‹

✓ Eflsiz fiziksel ve makenanik kararl›l›k:
Shell Malleus GL do¤al koruyucu özelliklerini uzun 
kullan›m ömrü boyunca korur.

✓ Mükemmel afl›nmay› önleme performans›:
Shell Malleus GL çal›flma s›cakl›klar›nda, bas›nçlar›nda
ve h›zlar›nda pinyon diflli ve tahrik difllisi aras›nda 
daima koruyucu bir ya¤ filmi oluflturur.

✓ Mükemmel yük tafl›ma kapasitesi:
Molibden disülfit ve di¤er kat› ya¤lay›c›lar yüzeye 
yap›flma özelli¤ini maksimuma ç›kar›rken, sürtünmeden
do¤an ›s›lar› ve difllilerdeki afl›nmalar› azalt›r.

✓ Suyu itme:
En zorlu flartlarda dahi su ile sürüklenmez, yüzeyde tutunur.

✓ Korozyona karfl› koruma:
Tuzlu su gibi çok zorlu flartlar›n söz konusu oldu¤u 
çal›flma koflullar›nda dahi metal yüzeyleri korozyona
karfl› korur. Toz ve kirlili¤i iter.

✓ Çevre ile uyum:
Shell Malleus GL kurflun içermez, solvent içerisinde 
çözünmedi¤i için çevre dostudur.

FLSmidth (Malleus GL 95)
Ferry Capitain (Malleus GL 95)
Lincoln (Malleus GL 95, 205)

STANDARTLAR VE
SPES‹F‹KASYONLAR

Shell Malleus GL 95 205
Baz Ya¤ Kinematik Viskozite ISO 3016
@   40°C mm2/s 660 870

100°C mm2/s 40 50
Yo¤unluk @ 15°C kg/l ISO 12185 0.990 0.990
Parlama Noktas› (COC) °C ISO 2592 min 130 min 130
4 Bilya Kaynama Yükü N ASTM D 2596 min 6200 min 6200
4 Bilya Afl›nma Çap› mm ASTM D 2266 0.8 0.8
(Scar Diameter)
Timken OK Yükü lbs ASTM D 2509 min 45 min 45

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.


