
ESK‹ ‹SM‹: Shell Spirax GSX
Shell Spirax S6 GXME, yak›t ekonomisi sa¤layan günümüzün ve gelece¤in diflli
sistemlerinin gereksinimlerini karfl›layacak flekilde gelifltirilmifl tam sentetik bir
üründür. Özel gelifltirilmifl formülasyonu sentetik baz ya¤lar ve yeni teknoloji
kat›klardan oluflur. Bu sayede daha uzun ya¤ ve ekipman ömrü sa¤lar.

Shell Spirax
S6 GXME
Yüksek Performansl›, Yak›t Ekonomisi Özelli¤ine Sahip Tam Sentetik Diflli Kutusu Ya¤›

www.shellandturcas.com

UYGULAMALAR

➡ Otomotiv transmisyon sistemleri:
Entegre retarderli olanlar da dahil olmak
üzere senkromeçli diflli kutular›nda, 
mineral ya da sentetik diflli ya¤lar› 
kullan›m› tavsiye edilen orta yüklü 
diferansiyellerde kullan›l›r.

PERFORMANS ÖZELL‹KLER‹

✓ Düflük yük kayb›-gelifltirilmifl 
verimlilik:
Özel sürtünme önleme performansı daha
düflük çalıflma sıcaklı¤ı, daha yüksek 
verimlilik ve daha düflük güç kaybı 
sa¤lar. Uzun katık ömrü ve mükemmel
viskozite kontrolü sayesinde ya¤ ömrü
boyunca her türlü çalıflma flartında 
yumuflak vites geçifli sa¤lar.

✓ Uzun ya¤ de¤iflim periyodu:
Uzun ömürlü katıkları difllilerin daha 
uzun ya¤ de¤iflim aralıklarında daha 
yüksek seviyede korunmasını sa¤lar.
Bu uzun de¤iflim periyodunda dahi 
yüksek oksidasyon direnci gösterir.

✓ Daha uzun ekipman ömrü:
Önde gelen tüm OEM’lerin 
gereksinimlerini fazlası ile karflılar. 
Diflilileri aflınmaya ve di¤er olası 
problemlere karflı yüksek seviyede korur.

✓ Sentetik ya¤lar ile maksimum 
verimlilik:
Maksimum verimin elde edilebilmesi 
için sentetik motor ve diferansiyel
ya¤lar› ile kullan›lmas› faydalı olacaktır.

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 GL-4, MT-1
MAN 341 E4
Volvo 97307
ZF TE-ML 02-D

STANDARTLAR VE SPES‹F‹KASYONLAR

Shell Spirax S6 GXME 75W-80
SAE Viskozite S›n›f› SAE J 306 75W-80
Kinematik Viskozite ISO 3104
@     40 °C mm2/s 56.0

   100 °C mm2/s 9.1
Viskozite ‹ndeksi ISO 2909 143
Yo¤unluk @ 15°C kg/m3 ISO 12185 849
Parlama Noktas› COC °C ISO 2592 245
Akma Noktas› °C ISO 3016 -45

T‹P‹K F‹Z‹KSEL ÖZELL‹KLER

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


