
EN ZORLU fiARTLARDA
KORUMAK ‹Ç‹N
TASARLANDI
SHELL OMALA S4 GXV ‹LE MÜMKÜN

Ürün Bilgisi: Endüstriyel Diflli Ya¤›

Ekstra koruma ve daha uzun diflli ömrü sa¤lamak üzere tasarland›
shell.com/lubricants

Makinan›z›n ve prosesinizin her noktas›
ince bir mühendislikle tasarlanm›flt›r.
Bu nedenle ekipman›n›z› en iyi flekilde
koruyan ve en verimli flekilde çal›flmas›n›
sa¤layan bir ya¤ kullanmak istersiniz.

Shell Omala s›n›f› diflli ya¤lar›
ekipmanlar›n›z›n optimum seviyede
çal›flmas›n› sa¤lamak üzere gelifltirilmifl
olup afla¤›daki üç özelli¤i ile öne
ç›kmaktad›r:

afl›nmaya karfl› koruma
uzun ya¤ ömrü
sistem verimlili¤i.

DAHA GEL‹fiM‹fi FORMÜL
Bir önceki nesil Shell Omala S4 GX ile
kıyaslandı¤ında Shell Omala S4 GXV afla¤›daki
ek faydaları sa¤lar:

daha yüksek viskozite indeksi
daha geliflmifl düflük sıcaklıkta akıfl  performansı
daha düflük köpürme e¤ilimi, daha iyi 
filtrelenebilirlik
daha fazla conta, sızdırmazlık elemanı ve boya
uyumlulu¤u.

Bir önceki ürünün afla¤›daki özelliklerine sahiptir:
bakır korozyonuna karfl› mükemmel koruma
pas önleme
yüksek oksidasyon direnci ve termal kararlılık
yük tafl›ma ve afl›nmaya karfl› koruma 
performansı.

GEL‹fiM‹fi SENTET‹K D‹fiL‹ YA⁄LARI
Shell Omala S4 GXV Shell’in en geliflmifl
diflli ya¤›dır. Ekstra uzun kullanım ömrü ve
yüksek yükler altında bile mükemmel koruma
sa¤lamak üzere formüle edilmifl sentetik bir
ya¤dır. Yeni nesil malzemelerden üretilen
difllilerde kullanıma uygundur ve yeni
sızdırmazlık elemanları gereksinimlerini
karfl›lar.

Shell Omala S4 GXV düflük sürtünme
katsayısı ve iyi seviyedeki düflük sıcaklık
performansı ile eriflimin zor oldu¤u, uzun
ömürlü ya¤ gereksinimi olan uygulamalar
için ideal bir seçimdir. Ço¤u ekipman
üreticisi tarafından onaylanmıfltır.

Performans seviyeleri

Shell Omala S4 GXV

Shell Omala S4 GX

Conta ve boya
uyumlulu¤u Filtrelenebilirlik Sistem

verimlili¤i

Performans seviyesi göreceli bir göstergedir.

SHELL MADEN‹ YA⁄LAR
B‹RL‹KTE HERfiEY MÜMKÜN



Rulman afl›nmas› (limit %) (DIN FE-8 yatak afl›nma testleri)

Shell Omala S4 GXV 150

Endüstri standartı limiti
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DIN 51819-3 gereksinimlerine göre; 80 saat, 7.5 rpm, 80 kN ve 80°C

Geçer yük seviyesi (limit %) (DIN 51534 testi) DIN 51517-3 gereksinimlerine göre
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DAHA ‹Y‹ KORUMA

Endüstri standartı limiti

SHELL OMALA S4 GXV 320

M‹N‹MUM GEREKS‹N‹M

Kal›nlaflma (% limit) (ASTM D2893) ANSI/AGMA 9005-F16 gereksinimlerine göre

Shell Omala S4 GXV 220

Endüstri standartı limiti
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Viskozite indeksi
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SICAKLI⁄A BA⁄LI OLARAK V‹SKOZ‹TE DE⁄ER‹NDE DAHA AZ DE⁄‹fi‹M

SHELL OMALA S4 GX 220

SHELL OMALA S4 GXV 220

Brookfield viskozitesi (cP) –30°C’de ASTM D2983’e göre
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DAHA ‹Y‹ DÜfiÜK SICAKLIKTA AKIfi PERFORMANSI
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SHELL OMALA S4 GX 460

SHELL OMALA S4 GXV 460

KORUMAK ‹Ç‹N TASARLANDI

Difllilerinizi hasarlara karfl› korumak kullan›m ömrünü uzat›rken
yat›r›m›n›z›n geri dönüflünün maksimizasyonunu sa¤lar.
Shell Omala S4 GXV bunu afla¤›daki faydalar ile sa¤lar:

endüstri standardı testinin limit de¤erlerine kıyasla
%98 daha az aflınma sa¤lar.

minimum diflli koruma gereksinimlerinin
çok üzerinde koruma

UZUN YA⁄ ÖMRÜ ‹Ç‹N TASARLANDI

Tesisinizin durmadan daha uzun süre çal›flmas›n› sa¤layacak
flekilde tasarlanan Shell Omala S4 GXV, bak›m maliyetlerinizi
azalt›rken üretkenli¤inizi artt›r›r. Endüstri standard› ya¤ ömür
testinde Shell Omala S4 GXV

312 saat boyunca 121 °C’de verimli ve güvenilir ya¤lama
performans›n›n yan› s›ra maksimum izin verilen de¤ere göre
%67’ye varan daha az kal›nlaflma performans› ile kendini
bir kez daha ispatlam›flt›r.

S‹STEM VER‹ML‹L‹⁄‹ ‹Ç‹N TASARLANDI

Bir diflli ya¤› verimli bir flekilde ya¤lama yaparken koruma
performans›ndan ödün vermemelidir. Shell Omala S4 GXV genifl
bir s›cakl›k aral›¤›nda etkili ya¤lama sa¤lar. Düflük s›cakl›klarda
iyi seviyede ak›flkanl›k performans› gösterir. Ya¤ s›cakl›¤›n›n
120°C’ye kadar oldu¤u sistemlerde kullan›ma uygundur.
Shell Omala S4 GXV

eski versiyonuna k›yasland›¤›nda de¤iflken s›cakl›klarda
viskozite kararl›l›¤› daha yüksektir. Genifl bir çal›flma
s›cakl›¤› aral›¤›nda optimum viskozite de¤erini
korur, daha fazla koruma ve düflük s›cakl›klarda
ak›flkanl›k performans› sa¤lar.

www.shell.com/lubricants

bir önceki nesil ürüne kıyasla daha iyi düflük s›cakl›kta
ak›fl performans› sa¤lar.

SPES‹F‹KASYONLAR VE ONAYLAR

Shell Omala S4 GXV 68 ve 150 - 1000 viskozite s›n›flar›nda
üretilmektedir. Bütün viskozite s›n›flar› afla¤›daki standartlar›n
gereksinimlerini karfl›lamaktad›r:

ANSI/AGMA 9005-F16 (EP)
ISO 12925-1 Type CKD
DIN 51517 Part 3 (CLP)
China International Standard GB-5903-2011 L-CKD
AIST (US Steel) 224.

150-680 cSt viskozite s›n›f›ndaki ürünler Siemens Flender diflli
kutusu ve difllileri (helisel, konik ve planet) onay›na sahiptir.

UYGULAMALAR

Endüstriyel diflli kutularında kullanıma uygundur. Özellikle yüksek
yük altında mikropitting oluflumuna karfl› üstün koruma
gereksinimi olan uygulamalarda kullanılması tavsiye edilir.

Ulafl›lması zor noktalarda bulunan, bakım faaliyetlerinin az veya
zor yapıldı¤ı, sürekli güvenilir ya¤lama gereksinimi olan
sistemlerde kullanılması tavsiye edilir.

Ya¤ de¤iflim periyotlarının uzatılmak istendi¤i, özellikle yüksek
çal›flma sıcaklıkları ve/veya basınçların söz konusu oldu¤u
koflullarda kullanılması tavsiye edilir.

CONTA VE BOYA UYUMLULU⁄U

Ekipman üreticileri madeni ya¤ spesifikasyonlar›n› haz›rlarken
sistem verimlili¤i konusunda bütünsel bir yaklafl›m sergileyerek
s›zd›rmazl›k elemanlar› ve boya uyumlulu¤unu da dikkate
almaktad›r. Shell Omala S4 GXV

Freudenberg sızdırmazlık elemanlarının bütün
performans limit gereksinimlerini karfl›lar
(Statik (ISO 1817) ve dinamik (DIN3761) testleri)

Mäder ve Ricker marka iç boyaları ile uyumludur.

Statik test

Dinamik test

Uyumlu
95°C, 1,008 saat

Uyumlu
80°C, 768 saat
32 tekrar,
2,000 rpm iki
radyal flaft contası

Uyumlu
120°C, 1,008 saat

Uyumlu
110°C, 1,008 saat
42 tekrar,
3,000 rpm iki
radyal flaft contası

Uyumlu
120°C, 1,008 saat

Uyumlu
110°C, 1,008 saat
42 tekrar,
3,000 rpm iki
radyal flaft contası

72 NBR 902 75 FKM 585 75 FKM 260466

Uyumlu
Siemens Metodu,
Rev1

Uyumlu
Siemens Metodu,
Rev1

Uyumlu
Siemens Metodu,
Rev1

P22-Mäder M20-Mäder EP 3152-Rickert

CONTA UYUMLULU⁄U

BOYA UYUMLULU⁄U

‹ç kısım
boya testi


