
• UZUN SÜREL‹ VE ÜSTÜN KORUMA
Shell Rimula R2 Extra, Dinamik Koruma (Energised Protection) ya¤ında,
motorunuzun de¤iflken ihtiyaçlarını sa¤layacak perfomansı ispatlanmıfl katık
kombinasyonları kullanılmaktadır. Kiri temizleyerek motorun temiz kalmasını
sa¤layan aktif da¤ıtıcı katıklar içerir. Her katık kendi özel koruyucu enerjisini
gerekti¤inde serbest bırakarak depozitlere ve aflınmaya karflı güvenilir ve
sürekli koruma, ısı sonucunda oluflan kalınlaflmaya karflı direnç sa¤lar. Ço¤u
a¤ır hizmet uygulamaları için birçok motor üreticisince onaylanmıfltır.

Shell Rimula R2 Extra
Dört Mevsimlik A¤›r Hizmet Dizel Motor Ya¤›
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Shell Rimula R1 20W-50
Kinematik Viskozite ASTM D 445
@    40 °C cSt 162.0

100 °C cSt 18.9
Dinamik Viskozite ASTM D 5293
@    -20 °C mPa s 8,400
Viskozite ‹ndeksi ASTM D 2270 134
Yo¤unluk @ 15°C kg/l ASTM D 4052 0.893
Parlama Noktas› COC °C ASTM D 92 246
Akma Noktas› °C ASTM D 97 -27

T‹P‹K F‹Z‹KSEL ÖZELL‹KLER

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

UYGULAMALAR
➡ Otomotiv dizel motorlar›:

Shell Rimula R2 Extra, genifl bir motor 
grubunun normal flartlar altında çalıflması
esnasında tercih edilebilecek ideal ya¤dır.
Eski model Mercedes-Benz kamyon ve 
otobüslerde kullanılabilece¤i gibi, traktörler
gibi yol dıflı uygulamalarda maliyet 
avantajlı ya¤lamada tercih edilebilir.

Düflük emisyonlu modern motorlardaki daha zorlu
flartlar ve uygulamalarda Shell Rimula R3 veya
Shell Rimula R4 dört mevsimlik ya¤lar›n›n
kullan›m›n› tavsiye ediyoruz.

D‹NAM‹K KORUMA
Motorunuzun de¤iflken ihtiyaçlar›na uyum sa¤lar

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 CF-4, CF
ACEA E2
MAN 271
Mercedes-Benz 228.1

STANDARTLAR VE
SPES‹F‹KASYONLAR

PERFORMANS ÖZELL‹KLER‹
✓ Dört mevsimlik olmanın faydaları:

Tek mevsimlik ya¤larla kıyaslandı¤ında, Rimula R2 
Extra; kullanıcılara dört mevsimlik ya¤ kullanmaya 
ba¤lı olarak bir takım avantajlar sa¤lar. Bu avantajlar,
ya¤ tüketiminin % 30’lar oranında azalmasını, daha
uzun ya¤ ömrü ve gelifltirilmifl yakıt ekonomisini kapsar.

✓ Motorların korunması:
Bazı düflük maliyetli dört mevsim motor ya¤larının 
aksine Rimula R2 Extra, birçok motorda koruma ve 
uzun motor ömrü sa¤lama amacı ile kullanılabilir.

✓ Piston temizli¤i:
Rimula R2 Extra, API CF-4 sınıfı ya¤larla sa¤lanabilecek
normal piston temizli¤i standartlarını aflar. Gelifltirilmifl
formülasyon kullanımı ile MB 228.1 standardını 
karflılayan piston temizli¤ini sa¤layarak kullanıcının 
sürekli yüksek performans almasını sa¤lar.

✓ Önde gelen motor üreticilerinin kabulü:
Rimula R2 Extra, hem Avrupa ve hem de Amerikalı 
önde gelen motor üreticilerinin tavsiyelerini karflılayarak
araç ve ekipman kullanıcısına esneklik sa¤lamaktadır.


