Shell Rimula R3 FX

Sentetik Teknolojili Dört Mevsimlik Dizel Motor Ya¤›
D‹NAM‹K KORUMA

Motorunuzun de¤iflken ihtiyaçlar›na uyum sa¤lar

• ÜÇLÜ ETK‹: AfiINMAYA, KURUM OLUfiUMUNA,
AfiIRI ISIYA KARfiI DAYANIKLILIK
Shell Rimula R3 FX, Dinamik Koruma (Energised Protection) ya¤ları, sürüfl
koflullarınızın de¤iflken gereksinimlerine karflı koruma sa¤lamak için, yüksek
performanslı kimyası ile özel tasarlanmıfltır. Bu üstün teknoloji, motorlar için
üçlü etki sa¤lar: Uzun motor ömrü için aflınmaya; motor performansını
korumak için kurum oluflumuna ve sürekli koruma için aflırı ısıya karflı
dayanıklılık. Sentetik baz ya¤ teknolojisi ile gelifltirilmifl Shell Rimula R3 FX,
uzun ya¤ ömrü ve gelifltirilmifl koruma ile Ford Hafif Ticari Araçlar için
uygundur.
UYGULAMALAR

STANDARTLAR VE SPES‹F‹KASYONLAR

➡ Hafif ticari araçlar:

API
FORD

Shell Rimula R3 FX, özellikle Avrupa’da
üretilmifl Hafif Ticari Araçlarda mükemmel
performans göstermek üzere gelifltirilmifl
ve özellikle Ford LCV’lerde (Hafif Ticari
Araçlar) kullanılmaktadır. Shell Rimula
R3 FX’in gelifltirilmesi ile ba¤lantılı olarak,
Ford LCV’ler ile bir saha deneme programı
tamamlanmıfl ve bu ürünün bu
uygulamadaki mükemmel performansı
ortaya konmufltur.

PERFORMANS ÖZELL‹KLER‹
✓ Daha yüksek koruma ve
yüksek sıcaklıklar:

Güç artıflıyla beraber modern motorlar
motor ya¤ındaki stres ve ısı artıflına
neden olan zorlu flartlarda daha uzun
süreler çalıflmak zorunda kalıyorlar.
Shell Rimula R3 FX’in sentetik kimyası
ya¤ de¤iflim periyoduna kadar en zorlu
flartlarda dahi termal bozulmalara karflı
direnç ve sürekli koruma sa¤layacak
flekilde gelifltirilmifltir.

✓ Daha uzun ya¤ ömrü:

Shell Rimula R3 FX için seçilmifl katık
teknolojisi, yanma asitlerinin ve ısı
artıflının ortak zararlı etkileri ile
savaflacaktır. Bu performans özelli¤i,
ya¤ de¤iflim periyoduna kadar motor
ya¤ının aflınmaya ve korozyona karflı
motoru korumasını sa¤layacaktır.
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T‹P‹K F‹Z‹KSEL ÖZELL‹KLER
Shell Rimula R3 FX

10W-30

Kinematik Viskozite
@
40 °C cSt
100 °C cSt

ASTM D 445

Dinamik Viskozite
@ -25 °C mPa s

ASTM D 5293

Toplam Baz Say›s›
mgKOH/g

ASTM D 2896

11.35

Sülfatlanm›fl Kül %

ASTM D 874

1.48

Viskozite ‹ndeksi

ASTM D 2270

140

Yo¤unluk @ 15°C kg/l

ASTM D 4052

0.871

Parlama Noktas› COC °C

ASTM D 92

206

Akma Noktas› °C

ASTM D 97

-42

83.6
12.1
6,000

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.

