
Shell Helix Ultra AB 5W-30, önde gelen otomobil üreticileri ile yap›lan ortak
çal›flmalar sonucu gelifltirilmifl, üstün motor korumas› ve mükemmel temizleme
sa¤layan, tam sentetik motor ya¤›d›r. Avrupa ve Amerikan ya¤ endüstrisinin
en son gereksinimlerini karfl›lamakta olup, BMW ve Mercedes taraf›ndan
talep edilen en zorlu spesifikasyonlara karfl› onayl›d›r. Servis periyodlar›n›n
uzad›¤›, son teknoloji motorlarda çok uzun ya¤ de¤iflim periyodu sa¤lar.

Shell Helix Ultra
AB 5W-30
Tam Sentetik Motor Ya¤›
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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 Helix Ultra AB 5W-30
SAE Viskozite S›n›f› 5W-30
Kinematik Viskozite ASTM D 445
@    40°C mm2/s 64.7

100°C mm2/s 11.4
Viskozite ‹ndeksi ISO 2909 173
Yo¤unluk @ 15°C kg/l ASTM D 4052 0.848
Akma Noktas› °C ISO 3016 -42

T‹P‹K F‹Z‹KSEL ÖZELL‹KLER

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

API SL/CF
ACEA A3/B3/B4
Mercedes-Benz 229.5

STANDARTLAR VE SPES‹F‹KASYONLARUYGULAMALAR

➡ Uzun ya¤ de¤iflim periyodlar›n›n
söz konusu oldu¤u yeni teknoloji
Mercedes ve BMW araçlarda

PERFORMANS ÖZELL‹KLER‹

✓ Daha uzun ya¤ de¤iflim 
periyodu:
Son teknoloji motorlar ve bu teknolojiye
uygun motor ya¤lar›, çok uzun bak›m 
ve ya¤ de¤iflim periyodu sa¤larlar.
Helix Ultra AB 5W-30, BMW ve 
Mercedes motorlar›n uzun ya¤ de¤iflim
gereksinimlerini karfl›lamak üzere özel
olarak gelifltirilmifltir.

✓ Yak›t ekonomisi:
Formülasyonundaki üstün nitelikli 
viskozite gelifltiriciler ve dizel motorlarda
kurum ile bafla ç›kma özelli¤i sayesinde,
uzun ya¤ de¤iflim periyodlar›nda dahi
yak›t ekonomisi sa¤lar.

✓ Afl›nmaya karfl› koruma ve 
mükemmel temizleme:
En zorlu kullan›m koflullar›nda ve iklim
flartlar›nda dahi sahip oldu¤u üstün 
kalitede kat›klar sayesinde, uzun ya¤ 
de¤iflim periyodlar›nda dahi etkin 
koruma ve mükemmel temizleme sa¤lar.

✓ Kolay ilk çal›flma:
Çok düflük s›cakl›klarda dahi ilk çal›flma
an›nda kolayl›kla pompalanabilir ve 
etkin bir koruma ve mükemmel temizlik
sa¤lar.


