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Ürün bilgileri: Şanzıman ve Diferansiyel Yağları

Shell Spirax S2 A

ZORLUKLARI AŞMAK İÇİN TASARLANDI

Aracınızın her parçası büyük bir titizlikle
tasarlanmış olduğundan aracınızın iyi
korunmasını ve verimli çalışmasını sağlayacak
şekilde üretilen bir yağ kullanmak istersiniz.

BAŞLICA FAYDALARI

Shell Spirax şanzıman ve diferansiyel
yağları ürün ailesi, araç üreticilerinin ve filo
sahiplerinin aşınmaya karşı daha iyi koruma,
uzun yağ ömrü ve verimlilik yoluyla optimum
değer sağlayacak olan yağı seçmelerine
imkan tanımak amacıyla geliştirilmiştir.

3 Yüksek oksidasyon kararlılığı sayesinde daha
uzun yağ ömrü

3 Aşınmaya ve korozyona karşı koruma ve daha
uzun ekipman ömrü

YÜKSEK KALİTELİ GL-5 DİFERANSİYEL YAĞI
Shell Spirax S2 A özel amaçlı, yüksek kaliteli bir diferansiyel yağıdır. Aşırı basınç
altındaki ağır yüklü diferansiyellerin ve şanzımanların aşınmaya ve korozyona
karşı korunmasında güvenebileceğiniz bir yağdır. Shell Spirax S2 A uzun yağ
ömrü sağlayan bir oksidasyon kararlılığına sahiptir.

ÖZEL AMAÇLI BİR DİFERANSİYEL YAĞI KULLANMANIN FAYDALARI
Birçok şanzıman ve diferansiyelde farklı malzemeler kullanılır ve bu parçalar farklı şartlarda çalışır. Her iki uygulama için de tek bir yağın
kullanılması, her ikisinde birden aşınmaya karşı korumadan ve verimlilikten ödün verilmesine yol açabilir.
Shell Spirax S2 A gibi özel amaçlı bir diferansiyel yağının ve Shell Spirax S2 G gibi özel amaçlı bir şanzıman yağının kullanılması, her bir
uygulamada maksimum koruma, güç ve verimliliğin sağlanması için ihtiyaç duyulan ayrı viskozite sınıflarına ve farklı katık teknolojilerine sahip
yağların geliştirildiği anlamına gelir.

ÜSTÜN KORUMA İÇİN TASARLANDI
Şanzımanların ve diferansiyellerin aşınma, karıncalanma ve korozyona karşı korunması, parça ömrünün uzamasına ve yatırım maliyetinizin geri dönüşünün
maksimuma çıkmasına yardımcı olabilir. Shell Spirax S2 A aşınmaya ve korozyona karşı iyi bir korumayla ekipman ömrünü uzatır.
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SHELL SPIRAX S2 A FİZİKİ VE
KİMYASAL BOZULMAYA KARŞI
İYİ BİR DİRENCE SAHİPTİR.

UZUN YAĞ ÖMRÜ İÇİN TASARLANDI
Shell Spirax S2 A, fiziksel ve kimyasal bozulmaya karşı iyi bir dirence
sahiptir, bu da parçaları daha uzun süre korumaya devam edebileceği
anlamına gelir. Uzun yağ ömrü sağlayan bir oksidasyon kararlılığına
sahiptir, bu da maliyetlerinizi azaltmanıza yardımcı olabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER VE ONAYLAR
Shell Spirax S2 A, API servisi GL-5 sınıfı gerekliliklerine uygundur.

EKSİKSİZ ÜRÜN VE HİZMET PORTFÖYÜ
İhtiyaçlarınız veya uygulamanız ne olursa olsun size, Shell Rimula ağır
hizmet motor yağları, Shell Gadus gresleri ve Shell LubeAnalyst yağ ve
ekipman durum takip hizmeti de dahil olmak üzere, eksiksiz bir yağ ve
hizmet yelpazesi sunmaktayız.

Uygulamalar

Çok yönlü uygulamalar - otomotiv şanzımanları ve diferansiyelleri dahil çok çeşitli otomotiv
şanzımanlar; sabit ve yardımcı ekipmanların orta ve ağır yüklü dişli kutuları; hipoid dişli diferansiyeller;
motordan ayrı bazı motosiklet dişli üniteleri; ve yüksek devirli şok yüklü, yüksek devirli düşük torklu, ya
da düşük devirli yüksek torklu şartlarda çalışan diğer otomotiv şanzımanları için uygundur.

Daha fazla bilgi için lütfen irtibat kurun:
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