
ESK‹ ‹SM‹: Shell Stamina 0511
Shell Gadus S3 T460, özellikle kontinü döküm (sürekli döküm) yapan çelik iflletmelerinde
kullanılan düflük ve orta hızlarda çalıflan rulmanların gres ya¤lamasında, optimum
performans için gelifltirilmifl yüksek teknolojili bir grestir.

Mineral ya¤ ve özel bir poliüre kalınlafltırıcı ile üretilip, uzun ömür, düflük aflınma ve yüksek
sıcaklıklarda bile bozulmaya dayanıklılık özelliklerine sahiptir.

Shell Gadus
S3 T460
Yüksek Performansl› Yüksek S›cakl›k ve Bas›nç Gresi

www.shellandturcas.com

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.
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SU D‹RENC‹EP

Shell Gadus S3 T460
NLGI 1.5
Renk Kahverengi
Kalınlafltırıcı Poliüre
Baz Ya¤ Mineral
Kinematik Viskozite ISO 3104
@   40°C cSt 460

100°C cSt 29
Penetrasyon IP 50 305
@ 25°C 0.1 mm ASTM D 217
(Çalıflmıfl greste)
Damlama Noktas› °C IP 396 250
4 Bilye Kaynama Testi kg ASTM D 2596 350
Emcor Pas Testi IP 220 0-0

T‹P‹K F‹Z‹KSEL ÖZELL‹KLER

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

UYGULAMALAR
Shell Gadus S3 T460 özellikle demir-çelik
sektöründe kullanılan, kontinü döküm (sürekli
döküm) hatlarındaki düflük hızlı rulmanlar
için formüle edilmifltir. Di¤er düflük hızlı,
yüksek sıcaklık rulmanlarında da kullanılabilir.
Saha tecrübeleri, Shell Gadus S3 T460’ın,
daha düflük bakım giderleri, daha uzun
rulman ömrü ve merkezi ya¤lama sisteminin
daha düflük bakım giderleri gibi faydalarını
göstermifltir.

PERFORMANS ÖZELL‹KLER‹

✓ Poliüre kalınlafltırıcının sahip oldu¤u do¤al
oksidasyon direnci, yüksek viskozite, 
yüksek viskozite indeksi ve özenle seçilmifl
mineral bazya¤ların birleflimi, en zor 
koflullarda gresi kuvvetlendirerek 
mükemmel yüksek sıcaklık performansı 
sa¤lar. Yüksek basınç katık paketinin de
bileflimiyle, düflük hızlı rulmanlarda 
mükemmel koruma sa¤lar.

✓ Metal içermeyen kalınlafltırıcı ve filtrelere,
pompalara zarar vermeyen kristal ve 
sabun konsantrasyonu sayesinde, merkezi
ya¤lama sistemlerinde yüksek performans
gösterir.

✓ Çok iyi korozyon önleme özelliklerine ve
suyla yıkanma direncine sahiptir.

✓ Voest Alpine ve SMS Demag gibi birçok
kontinü döküm ekipmanları için faydalarını
kanıtlanmıfltır.

ÇALIfiMA SICAKLI⁄I
- 10°C ile 150°C aras› (180°C k›sa süreli).

• A⁄IR YÜKLERE
KARfiI KORUMA

• AfiIRI SICAKLIK
• POL‹ÜRE


