
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.

ESK‹ ‹SM‹: Shell Spirax AX Plus
Shell Spirax S3 AD, a¤›r vas›talar›n diferansiyellerinde zorlu koflullarda
yüksek performans gösteren bir üründür. Formülasyonu özel olarak seçilmifl
baz ya¤lar ve yeni nesil kat›klardan oluflmaktad›r. Bu sayede uzun ya¤ ve
ekipman ömrü sa¤lar.

Shell Spirax
S3 AD
Yüksek Performansl› A¤›r Hizmet Diferansiyel Ya¤›

www.shellandturcas.com

UYGULAMALAR

➡ Otomotiv diferansiyel 
uygulamalar›:
Uzun ya¤ de¤iflim aral›klar› için 
MB 235.20 ve ZF’nin zorlu 
gereksinimlerini karfl›layan a¤›r 
hizmet SAE 80W-90 s›n›f› arka 
diferansiyel ya¤›

PERFORMANS ÖZELL‹KLER‹

✓ Daha uzun ya¤ ömrü:
Oksidasyona dayan›m›n› art›ran ve düflük
s›cakl›k performans› sa¤layan son 
teknoloji ürünü kat›k paketi daha uzun 
ekipman ve ya¤ ömrü sa¤lar.

✓ Daha uzun diflli ömrü:
Afl›nmaya  ve korozyona karfl› difllileri 
mükemmel seviyede korur. 
Diferansiyellere zarar vermesi muhtemel
depozit oluflumuna direnç gösterir.

✓ Daha yüksek verimlilik ve
buna ba¤l› yak›t tasarrufu:
Özel sürtünme önleme performans› daha
düflük çal›flma s›cakl›¤› ve buna ba¤l› 
verimlilik art›fl› sa¤lar.

✓ Daha az çevre kirlili¤i:
Azalt›lm›fl çevre kirlili¤i ve önemli 
derecede daha az klor içeri¤i sayesinde
gelifltirilmifl geri dönüflüm sonucu. Belirgin
flekilde gelifltirilmifl seal uyumlulu¤u ile 
s›z›nt›ya karfl› korumay› artt›r›r.

Shell Spirax S3 AD 80W-90
SAE Viskozite S›n›f› SAE J 306 80W-90
Kinematik Viskozite ISO 3104
@     40 °C mm2/s 137

   100 °C mm2/s 14.4
Viskozite ‹ndeksi ISO 2909 104
Yo¤unluk @ 15°C kg/m3 ISO 12185 899
Parlama Noktas› COC °C ISO 2592 204
Akma Noktas› °C ISO 3016 -30

T‹P‹K F‹Z‹KSEL ÖZELL‹KLER

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

API GL-5 - MT-1
Mercedes-Benz 235.20
MAN 342 M2
ZF TE-ML 05A-07A-16B-17B-19B-21A

STANDARTLAR VE SPES‹F‹KASYONLAR


