
Shell Helix HX7 AH – Hyundai 10W-30 aktif temizleme teknolojisi ile formüle
edilmifltir. Kurum ve tortu birikimini önleyerek sıradan motor ya¤larına oranla
daha güçlü bir koruma sa¤lar. Her türlü sürüfl koflullarında üstün motor
koruma özelli¤inin yanı sıra Shell Helix HX7 AH – Hyundai 10W-30,
temizleme ve koruma gücü sayesinde motorunuza daha hızlı tepki verme
yetene¤i kazandırır. Shell Helix HX7 AH – Hyundai 10W-30, Hyundai marka
araçlar için özel olarak tasarlanmıfl bir ya¤dır.

Shell Helix HX7
AH Hyundai 10W-30
Sentetik Teknolojili 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     SL/CF
ACEA A3/B4
Hyundai Tavsiye edilir
JASO ‘SG+’

STANDARTLAR VE SPES‹F‹KASYONLARUYGULAMALAR

➡ Katalitik konvertörlü yak›t enjeksiyonlu
motorlara uygun sentetik teknolojili motor
ya¤›.

➡ Özellikle son model Hyundai benzinli
motorlar için tasarlanm›flt›r.

➡ Ayr›ca Euro IV öncesi olup 2006 y›l›na
kadar üretilmifl H100, Terracan ve
Sante Fe tipi araçlar›n dizel motorlar› 
için de uygundur.

PERFORMANS ÖZELL‹KLER‹

✓ Özel aktif temizleme teknolojisi
ile formüle edilmifltir:
Kurum ve çamurumsu at›k oluflumunu 
sürekli olarak önlemek için özel aktif 
temizleme teknolojisine sahiptir.

✓ Mükemmel motor koruma:
Binek araç motorlar› için mükemmel 
koruma sa¤lar.

✓ Yak›t ekonomisi ve performans:
Düflük viskozite ve düflük sürtünme 
sa¤layan formülasyon yak›t ekonomisini
pozitif yönde do¤rudan etkiler.

✓ So¤uk havada bile kolayca
ilk çal›flma:
So¤uk çal›flma koflullar›nda motorda 
maksimum korumay› sa¤layacak flekilde
bir ya¤ ak›fl›na sahiptir.

✓ Katalitik konvertör ve turbo 
korumas›:
Endüstriyel standartlar›n üzerindedir.

✓ Yüksek y›rt›lma direnci:
Bir sonraki ya¤ de¤iflimine kadar 
viskozitesini ve s›n›f›n›n özelliklerini 
korur.

Shell Helix HX7 AH - Hyundai 10W-30
Kinematik Viskozite IP 71
@    40°C cSt 79.5

100°C cSt 12.3
Yo¤unluk @ 15°C kg/l IP 365 0.880
Parlama Noktas› °C IP 34 220
Akma Noktas› °C IP 15 -42

T‹P‹K F‹Z‹KSEL ÖZELL‹KLER

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

Euro IV standard›ndaki, 2006 y›l› sonras› üretilen
dizel partikül filtreli Hyundai dizel araçlarda üst
seviye koruma için Shell ve Hyundai, Shell Helix
Ultra Extra 5W-30 kullan›m›n› önerir.


