
Shell Helix Diesel Ultra 5W-40, binek araçlar›n dizel motorlar› için gelifltirilmifl,
yüksek performansl›, tam sentetik dizel motor ya¤›d›r.

Shell teknolojisi ve deneyiminin bir eseri olan Helix Diesel Ultra, en zorlu
flartlarda test edilmifl ve performans›n› kan›tlam›flt›r. Bu sebeple en iyiyi
hedefleyen dizel araç kullan›c›lar›n›n tek tercihidir.

Shell Helix Diesel Ultra
5W-40
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.

API CF
ACEA B3/B4
Mercedes-Benz 229.5
VW 505.00, 502.00, 503.01
BMW Longlife ‘01 Ya¤ Listesi
Renault RN 0710 karfl›lar
FIAT 9.55535 Z2 karfl›lar

STANDARTLAR VE SPES‹F‹KASYONLARUYGULAMALAR

➡ Turboflarjl› ya da do¤al 
aspirasyonlu, direkt enjeksiyonlu
ya da indirekt enjeksiyonlu tüm
dizel motorlarda kullan›labilir.

PERFORMANS ÖZELL‹KLER‹

✓ Mükemmel koruma, temizleme
ve uzun motor ömrü:
Çok s›k dur kalk yaflanan flehir içi 
kullan›m›nda veya çok yüksek devirli 
kullan›m flartlar›nda dahi çok yüksek 
performans sa¤lar. Her türlü kullan›m 
flartlar›nda di¤er standart motor 
ya¤lar›na oranla çok daha uzun ya¤ 
de¤iflim aral›¤›na sahiptir.

✓ Çok uzun laboratuvar ve saha
denemeleri:
Laboratuvarda yap›lan testlerde ve önde
gelen dizel binek araçlarda yap›lan 
saha denemelerinde performans›n› 
kan›tlam›flt›r.

✓ Gelifltirilmifl yak›t ekonomisi ve
düflük s›cakl›k performans›: 
Düflük viskozite, h›zl› ya¤ ak›fl› ve düflük
sürtünme yak›t tüketiminde düflüflü ve 
daha iyi ilk çal›flma performans›n› 
beraberinde getirir.

✓ Düflük ya¤ eksiltmesi:
Kullan›lan sentetik bazya¤ sayesinde 
ya¤›n uçuculu¤u düflüktür. Bu da ya¤ 
eksilmesinde düflüfl sa¤lar.

✓ Turboflarjl› araçlar için 
mükemmel koruma ve 
temizleme

Shell Helix Diesel Ultra 5W-40
SAE Viskozite S›n›f› 5W-40
Kinematik Viskozite ASTM D 445
@    40°C mm2/s 74.4

100°C mm2/s 13.1
Yo¤unluk @ 15°C kg/l ASTM D 4052 0.840
Parlama Noktas› (COC) °C ISO 2592 215
Akma Noktas› °C ISO 3016 -39

T‹P‹K F‹Z‹KSEL ÖZELL‹KLER

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


