
ESK‹ ‹SM‹: Shell Tivela S
Shell Omala S4 WE ya¤lar›, yüksek performansl›, afl›nmay› önleyen, PAG (sentetik polyalkylene
glycol) bazl› ve özellikle micro-pittinge karfl› yüksek koruma sa¤layan diflli ya¤›d›r.
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UYGULAMALAR

➡ A¤›r yük, düflük s›cakl›k veya
genifl s›cakl›k koflullar›nda 
çal›flmakta olan kapal› 
endüstriyel diflli sistemleri

➡ Sonsuz diflliler
➡ Yüksek ya¤ tank› s›cakl›klar›n›n 

bulundu¤u sirkülasyon veya 
yatak ya¤lama sistemleri

Shell  Omala S4 WE aluminyum ve alüminyum
alafl›ml› malzemeden üretilmifl ekipmanlar›n
ya¤lanmas› için tavsiye edilmez.

PERFORMANS ÖZELL‹KLER‹

✓ Çok yüksek viskozite indeksi:
Yüksek özellikli baz ya¤› sayesinde viskozite indeks 
art›r›c›lara gereksinimi olmadan çok yüksek bir viskozite
indeksine sahiptir. Bu sayede çok yüksek s›cakl›klarda
bile kal›nl›¤›n› çok iyi seviyede koruyarak daha kal›n
bir ya¤ filmi, buna ba¤l› olarak da daha güvenilir bir
koruma sa¤lar.

✓ Mükemmel afl›nmaya karfl› koruma:
Çok düflük afl›nt› sayesinde daha verimli çal›flma ve 
daha uzun aral›kl› bak›m.

✓ Sürtünmeyi minimuma indirme:
Sonsuz difllilerdeki verimlili¤i di¤er ürünlere göre çok
daha yüksektir. Bu güç iletimi s›ras›nda enerji kayb›n›
azaltt›¤› gibi iflletme maliyetlerinin de düflmesini sa¤lar.

✓ Yüksek termal stabilite:
Zararl› oksidasyon ürünleri oluflumuna karfl› dayan›m›
çok yüksektir.

✓ Düflük akma noktas›:
Çok düflük s›cakl›klarda bile ilk çal›flma an›nda 
maksimum çal›flma performans›.David Brown S1.53.105G

ISO 12925-1 Type CKE
ANSI/AGMA 9005-E02 (EP)
Flender AG onay›na sahiptir.
Bonfiglioli onay›na sahiptir.

STANDARTLAR VE
SPES‹F‹KASYONLAR



S›zd›rmazl›k elemanlar› ve boyalarla uyumlulu¤u:
Yüksek kaliteli epoxy boyalar tavsiye edilmektedir. Viton öncelikle
tercih edilmesine ra¤men nitril malzemeler de kullan›labilir.

De¤iflim prosedürü:
Shell Omala S4 WE polyalkylene glycol baz ya¤l› bir üründür.
Bu sebeple mineral ya¤larla kar›flt›r›lmamal›d›r. Mineral ya¤dan
Shell Omala S4 WE’e geçerken çok dikkatli olunmal›d›r.
Sistem çok az miktarda Shell Omala S4 WE ile flush edilmelidir.
Yük olmadan sistem çal›flt›r›lmal› ve ya¤ s›cak iken drain edilmelidir.
‹deal olarak mineral ya¤larla çal›flm›fl olan s›zd›rmazl›k elemanlar›
da de¤ifltirilmelidir. Birkaç günlük kullan›mdan sonra gerekli
kontroller yap›lmal›d›r.
Shell Omala S4 WE di¤er baz›  polyalkylene glycol ürünler ile
de kar›flt›r›lmamal›d›r. Bu sebeple baflka ürün üzerine yap›lacak
eklemelerde maksimum dikkat gösterilmelidir. Tavsiye edilen
yöntem eski ürünün tamamen boflalt›larak flushing iflleminden
sonra Shell Omala S4 WE kullan›lmas›d›r.
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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.

Shell Omala S4 WE 150 220 320 460 680
ISO Viskozite S›n›f› ISO 3448 150 220 320 460 680
Kinematik Viskozite ISO 3104
@   40 °C mm2/s 136 222 321 460 664

100 °C mm2/s 22.5 34.4 52.7 73.2 107
Viskozite ‹ndeksi ISO 2909 188 203 230 239 259
Parlama Noktas› COC °C ISO 2592 302 298 286 308 296
Akma Noktas› °C ISO 3016 -42 -39 -39 -36 -39
Yo¤unluk @ 15°C kg/l ISO 12185 1.076 1.074 1.069 1.072 1.070
FZG Yük Tafl›ma Kapasitesi DIN 51354-2
Failure Load Stage A/8.3/90  12  12  12  12  12

T‹P‹K F‹Z‹KSEL ÖZELL‹KLER

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