
ESK‹ ‹SM‹: Shell Tellus DO
Shell Tellus S2 MA, içerdi¤i deterjan ve afl›nma önleyici kat›klar› ile hidrolik
sistemlerde yüksek performans gösteren bir ya¤d›r.

Shell Tellus S2 MA

Çinko ‹çermeyen Deterjan Özellikli Hidrolik Ya¤

www.shellandturcas.com

S›zd›rmazl›k elemanlar› ve boya uyumlulu¤u:
Shell Tellus S2 MA ya¤lar›, mineral ya¤lar için uygun
olan tüm boya ve s›zd›rmazl›k elemanlar› ile uyumludur.

UYGULAMALAR

➡ Endüstriyel hidrolik sistemler
➡ Enjeksiyon makinalar›
➡ Elektronik kontrollü hidrolik 

ekipmanlar
➡ Seyyar ekipmanlar, ifl makinalar›
➡ Baz› CNC tezgahlar›n hidrolik 

kontrol ünitelerinde

PERFORMANS ÖZELL‹KLER‹

✓ Güçlü temizleme özelli¤i:
Yap›flkan kal›nt› ve depozitlerin hidrolik
sistemlerde probleme sebebiyet vermesini
önler.

✓ Etkin korozyonu önleme:
Yüksek performansl› korozyon önleyici
kat›klar sistemi etkin flekilde korur.

✓ Emulsiyon oluflturma özelli¤i: 
Sisteme so¤utma s›v›s› ya da yo¤unlaflma
sebebi ile kar›flabilecek suyu bünyesine 
alarak probleme sebebiyet vermeden 
daha uzun koruma sa¤lar.

✓ Gelifltirilmifl sürtünmeyi azaltma
performans›:
Polar katk›lar sürtünmeyi azaltmada etkin
vazife görür.

✓ Ola¤anüstü afl›nmay› önleme ve
yük tafl›ma özelli¤i: 
Hidrolik sistemlerde mükemmel koruma.

✓ Çok iyi filtrelenebilirlik:
Yeni hidrolik sistemlerde var olan çok
hassas filtrelerle rahatl›kla filtrelenebilir.

✓ Mükemmel mekanik ve 
oksidasyon kararl›l›¤›:
Çok a¤›r termal strese maruz kalan 
sistemlerde ya¤›n bozunmaya karfl› direnci
özel kat›klarla art›r›lm›flt›r.

✓ Havay› defetme:
Köpürmeye sebebiyet vermeden havay›
h›zl› flekilde defeder.

Shell Tellus S2 MA 46
Viskozite S›n›f› 46
ISO S›n›f› L-HM
Kinematik Viskozite ASTM D 445
@     40°C mm2/s 46

   100°C mm2/s 7.0
Viskozite ‹ndeksi ISO 2909 107
Yo¤unluk @ 15°C kg/m3 ISO 12185 877
Parlama Noktas› °C ASTM D 92 180
Akma Noktas› °C ISO 3016 -24

T‹P‹K F‹Z‹KSEL ÖZELL‹KLER

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

Shell Tellus S2 MA hidrolik ya¤lar›
ISO 11158 HM ve ASTM 6158-05
standartlar›n›n gereksinimini karfl›lar.
Shell Tellus S2 MA 46 Arburg, Bosch Rexroth
ve Mueller Weingarten taraf›ndan onaylanm›flt›r.

STANDARTLAR VE SPES‹F‹KASYONLAR

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.


