
ESK‹ ‹SM‹: Shell Tellus EE
Shell Tellus S4 ME, müflterilerimizin, özellikle sabit konumda çalıflan hidrolik
sistemlerinin operasyonları sırasında enerji kullanım maliyetlerini düflürmelerine
yardımcı olmak üzere gelifltirilmifl yüksek kalite hidrolik ya¤lardır. Bu ürünlerimiz,
Shell Tellus ya¤larının bütün di¤er özelliklerine sahip olmakla kalmamakta, bu
özellikleri daha geliflmifl bir düzeyde sunmaktadırlar.
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✓ Bak›m maliyetlerinde azalma:
Shell Tellus S4 ME hidrolik bir ya¤dan beklenen bütün
performans özelliklerini en yüksek düzeyde sunar ve
makinalar›n›z› güvenilir ve verimli bir flekilde 
çal›flt›rman›z› sa¤lar.

Gelecek nesil Shell Tellus yelpazesinin di¤er ürünlerinde
oldu¤u gibi Shell Tellus S4 ME’yi kulland›¤›n›zda, tortu
birikimi, süpapta yap›flkanl›klar, afl›nmada art›fl, filtre
t›kanmalar›, korozyon ve kontaminasyon gibi 
sorunlar›n›z minimum seviyeye iner.

Bu nedenle Shell Tellus S4 ME seçecek olursan›z 
ekipman›n›z›n (özellikle pompa, filtre, conta, valf ve 
hortumlarda) hasar görmesini engellemifl, zaman›ndan
önce ar›zalar›n ve parça de¤ifliminin önüne geçmifl 
olursunuz. Böylece bir yandan üretkenli¤inizi art›r›ken,
ayn› zamanda bak›m maliyetlerinizi de düflürürsünüz.

✓ Daha uzun ya¤ de¤iflim aral›klar›:
Formülasyonda sentetik baz ya¤lar›n kullan›lmas›, 
daha uzun ya¤ de¤iflim aral›¤› anlam›na gelir; ancak
bunun için mükemmel bir bak›m ve ya¤da 
kontaminasyonu engelleyecek tasar›m uygulamalar› 
gerekir.

Baz ya¤lar, yap›lar› gere¤i, mineral ya¤ bazl› ürünlerle
k›yasland›¤›nda bir miktar daha yüksek çal›flma ›s›lar›n›
tolere etme özelli¤ine sahiptir.

Uyumluluk: Shell Tellus S4 ME birçok pompayla
uyumludur. Mineral ya¤larla birlikte de kullan›labilir,
ancak bu, sa¤lanan enerji tasarrufunda bir azalmaya
neden olur. ‹çinde gümüfl kaplamal› bileflenler bulunan
pompalarda kullan›lmas› düflünülüyorsa, Shell temsilcinize
dan›flman›z gerekir.

S›zd›rmazl›k elemanlar› ve boya uyumlulu¤u:
Shell Tellus S4 ME normal olarak mineral ya¤lar›n kullan›m›
onaylanan bütün conta malzemeleri ve boyalarla
uyumludur.

UYGULAMALAR

➡ Endüstriyel hidrolik sistemler
➡ Hareketli hidrolik güç iletim 

sistemleri
➡ Denizcilik sektöründe hidrolik 

uygulamalar

PERFORMANS ÖZELL‹KLER‹

✓ Enerji verimlili¤i:
Ürünün imalat›nda kullan›lan 
formülasyonun %8 oran›nda enerji 
tasarrufu sa¤lad›¤› saha testlerinde 
kan›tlanm›flt›r. Bu özelli¤ini üç faktöre 
borçludur: S›v› yo¤unlu¤u, sürtünme 
özellikleri ve yüksek viskozite endeksi. 
Bunlardan ilk ikisi, sabit konumda çal›flan
sistemler için hayati önemdedir. Üçüncüsü
ise de¤iflken koflullarda önem kazan›r. 
Shell Tellus S4 ME patentli kat›k teknolojisi
içerir.

✓ Çevre dostu:
Enerjinin verimli kullan›lmas›, CO2 
emisyonlar›n›n düflürülmesi, dolay›s›yla 
çevre üzerindeki zararl› etkilerin 
azalt›lmas› anlam›na gelir.
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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 Tellus S4 ME 32 46
ISO Sınıfı HM HM
Kinematik Viskozite ASTM D 445
@     0°C mm2/s 260 450

  40°C mm2/s 32 46
100°C mm2/s 6.0 7.7

Viskozite ‹ndeksi ISO 2909 135 135
Yo¤unluk @ 15°C kg/l ASTM D 1298 0.825 0.832
Parlama Noktas› (COC)°C ASTM D 92 230 250
Akma Noktas› °C ASTM D 97 -54 -51

T‹P‹K F‹Z‹KSEL ÖZELL‹KLER

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

ESK‹ ‹SM‹: Shell Tellus EE

Shell Tellus S4 ME Ya¤lar› afla¤›daki onaylara sahiptir:
CINCINNATI P-68 (ISO 32)

P-70 (ISO 46)
P-69 (ISO 68)

DENISON HF-0, HF-1, HF-2
Eaton (Vickers) M-2950 S, I-286 S
ISO 11158 HM
ASTM 6158 HM
Swedish Stand. SS 15 54 34 AM
AFNOR NF-E 48-603
Bosch Rexroth
Arburg
Krauss Maffei

STANDARTLAR VE SPES‹F‹KASYONLAR


