
Shell Helix HX7 AF 5W-30, partikül filtresiz benzinli ve dizel bütün Ford
motorlar›n ihtiyaçlar›n› karfl›lamak üzere özel olarak tasarlanm›fl yeni nesil
sentetik teknolojili motor ya¤›d›r.

Shell Helix HX7
AF 5W-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 SJ
ACEA A1/B1
Ford Motor Co. WSS-M2C913A

WSS-M2C913B
ILSAC GF-2

STANDARTLAR VE SPES‹F‹KASYONLAR

UYGULAMALAR

➡ Yak›t tasarrufu sa¤layan düflük viskoziteli
motor ya¤› kullan›m› talep edilen, do¤al
aspirasyonlu, yak›t enjeksiyonlu, 
turboflarjl› ve çok valfli Ford binek 
otomobilleri

➡ WSS-M2C 913A&B standard›na uygun
ya¤lar afla¤›daki Ford modelleri için 
zorunlu olarak tavsiye edilmektedir:
99 model ve üstü benzinli motorlar:
Focus 1.4/1.6 Zetec-SE,

1.8/2.0 Zetec-E
Mondeo 2001-1.8/2.0 Duratec-HE, 

2.5 Duratec
99 model ve üstü dizel motorlar:
Focus 1.8 Endura-Di,

1.8 DuraTorq - TDCi
Mondeo 2.0 Dura Torq DI

PERFORMANS ÖZELL‹KLER‹

✓ Özel aktif temizleme teknolojisi
ile üretilmifltir:
Silindir yüzeylerinde kurum birikimini 
önleyerek s›radan motor ya¤lar›na 
oranla daha fazla koruma sa¤lar.

✓ Katalitik konvertör ve turboflarj
uyumu

✓ Yak›t ekonomisi performans›:
Düflük viskoziteli olmas›, düflük 
sürtünmeye sahip olmas› ve ilk çal›flma
esnas›nda h›zl› ak›fl özelli¤ine sahip 
olmas› sayesinde yak›t tüketimini azalt›r.
Yak›t ekonomisi alan›ndaki performans›
motor testleriyle kan›tlanm›flt›r.

✓ So¤uk ortamda bile kolay 
çal›flt›rma:
‹lk çal›flma esnas›ndaki h›zl› ya¤ ak›fl›,
kolay çaliflma ve bu zor evrede bile 
motorda yüksek koruma sa¤lar.

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

Shell Helix HX7 AF 5W-30
Kinematik Viskozite ASTM D 445
@   40°C cSt 57.4

100°C cSt 9.5
Viskozite ‹ndeksi ASTM D 2270 160
Yo¤unluk @ 15°C kg/l ASTM D 1298 0.857
Parlama Noktas› (PMCC)°C ASTM D 93 192
Akma Noktas› °C ASTM D 97 -45

T‹P‹K F‹Z‹KSEL ÖZELL‹KLER

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


