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Ürün bilgileri: Şanzıman ve diferansiyel yağları

Shell Spirax S2 G

ZORLUKLARI AŞMAK İÇİN TASARLANDI

Aracınızın her parçası büyük bir titizlikle
tasarlanmıştır, bu nedenle aracınızın iyi
korunmasını ve verimli çalışmasını sağlayacak
şekilde tasarlanmış bir yağ kullandığınızdan
emin olmak istersiniz.
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.

BAŞLICA YARARLARI

3 Aşınmaya ve korozyona karşı koruma daha uzun
ekipman ömrü sağlar
3 Yüksek oksidasyon kararlılığı daha uzun yağ ömrü
sağlar

SHELL'İN EN POPÜLER YÜKSEK KALİTELİ MANUEL
ŞANZIMAN YAĞI
Shell Spirax S2 G, Shell'in en popüler manuel şanzıman yağıdır. Manuel
şanzımanlı hafif ve orta yüklü diferansiyelleri ve dişlileri aşınmaya ve korozyona
karşı korumada güvenebileceğiniz özel amaçlı, yüksek kaliteli bir otomotiv dişli
yağdır. Shell Spirax S2 G uzun yağ ömrü sağlayan bir oksidasyon kararlılığına
sahiptir.

ÖZEL AMAÇLI BİR DİŞLİ YAĞI KULLANMANIN YARARLARI
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
Manuel şanzımanların aşınma, karıncalanma ve korozyona karşı korunması, parça ömrünün uzamasına ve yatırım maliyetinizin geri dönüşünün maksimuma
çıkmasına yardımcı olabilir. Shell Spirax S2 G aşınmaya ve korozyona karşı iyi bir korumayla ekipman ömrünü uzatır.
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SHELL SPIRAX S2 G
MİLYONLARCA KİLOMETRE
KULLANIMA SAHİPTİR

UZUN YAĞ ÖMRÜ İÇİN TASARLANDI
Shell Spirax S2 G, 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 G API servisi GL-4 sınıfı gereklerine uygundur

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

UYGULAMALAR

Çok fonksiyonlu katıklar- orta yüklü, yüksek devirlidüşük torklu ve düşük devirli-yüksek torklu şartlarda
çalışan motosikletlerdeki, binek otomobillerdeki ve
ticari araçlardaki manuel şanzımanlar için uygundur.
Senkromeçli dişli kutuları için uygundur.

Daha fazla bilgi için lütfen irtibat kurun:

E-mail adresimiz:
shellteknik-tr@shell.com
Telefon numaralarımız:
+90 212 444 1 502
+90 212 376 04 34-35-36-37

shell.com/lubricants

