
Shell Helix HX7 10W-40, aktif temizleme teknolojisiyle 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 10W-40 temizleme ve koruma gücü
sayesinde motorunuza daha hızlı tepki verme yetene¤i kazandırır.

Shell Helix HX7
10W-40
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     SN/CF
ACEA A3/B4
FIAT 9.55535 G2
JASO ‘SG+’
Mercedes-Benz 229.1
Renault RN 0700
VW 502.00, 505.00

STANDARTLAR VE SPES‹F‹KASYONLARUYGULAMALAR

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

➡ Ayr›ca turboflarjl› ve intercoolerl›
direkt enjeksiyonlu dizel motorlar
için de uygundur.

PERFORMANS ÖZELL‹KLER‹

✓ Özel aktif temizleme 
teknolojisiyle formüle edilmifltir:
Silindir yüzeyindeki kurum birikimini 
önleyerek s›radan motor ya¤lar›na
oranla daha fazla koruma sa¤lar.

✓ Yüksek oksidasyon kararlıl›¤›:
Bir sonraki ya¤ de¤iflimine kadar 
ya¤daki bozunmayı önler.

✓ Düflük viskozite, h›zl› ak›fl ve 
daha az sürtünme:
Daha yüksek viskoziteli ya¤lara oranla
daha yüksek yak›t verimlili¤i sa¤lar.

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

✓ Özel olarak seçilmifl sentetik
baz ya¤:
Ya¤›n uçuculu¤unu, dolayısıyla ya¤ 
tüketimini azaltır. Bu nedenle ya¤ ekleme
ihtiyacı da azalır.

✓ Titreflimi ve motor gürültüsünü
en aza indirir:
Daha pürüzsüz, daha sessiz bir sürüfl.

Shell Helix HX7 10W-40
Kinematik Viskozite IP 71
@    40°C cSt 92.1

100°C cSt 14.4
Yo¤unluk @ 15°C kg/l IP 365 0.880
Parlama Noktas› (PMCC) °C IP 34 220
Akma Noktas› °C IP 15 -39

T‹P‹K F‹Z‹KSEL ÖZELL‹KLER

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


