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Ürün bilgileri: Şanzıman ve diferansiyel yağları

Shell Spirax S6 GXME

ZORLUKLARI AŞMAK İÇİN TASARLANDI

Aracınızın her parçası büyük bir titizlikle
tasarlanmıştır, bu nedenle ekipmanınızın iyi
korunmasını ve verimli çalışmasını sağlayacak
şekilde üretilen bir yağ kullanmak 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 Daha az sürtünme, daha iyi yakıt verimliliği sağlar
3 Aşınmaya, karıncalanmaya ve korozyona karşı üstün
koruma daha uzun şanzıman ömrü sağlar
3 Daha uzun yağ değiştirme aralığı, bakım masraflarının
azaltılmasını sağlar
3 Her türlü iklimde yıl boyu performans sağlar

SHELL'İN EN SON SENTETİK,
MANUEL ŞANZIMAN YAĞI
Shell Spirax S6 GXME, en son ağır hizmet manuel şanzımanlarının en iyi şekilde
korunması içtin geliştirilmiş benzersiz, yakıt verimli ve uzun ömürlü bir yağdır. Uzun
yağ değişim aralıklarında daha iyi yağlama ve daha düşük çalışma sıcaklıkları
sağlayacak şekilde özel olarak sentetik baz yağları ve katık teknolojisiyle
geliştirilmiştir. Shell Spirax S6 GXME, daha az bakım, daha uzun ekipman ömrü
sağlamak için aşınma, karıncalanma, rulman arızası ve korozyona karşı koruma
konusunda güvenebileceğiniz, aracınızın yakıt verimliliğin artırılmasına katkıda
bulunacak şekilde geliştirilen bir yağdır.

ÜSTÜN KORUMA İÇİN TASARLANDI
Manuel şanzımanların aşınma, karıncalanmaya ve korozyona karşı korunması, parça ömrünün uzamasına ve yatırım dönüşünüzü maksimuma çıkarmanıza
yardımcı olabilir. Shell Spirax S6 GXME'nin sağladıkları
n

mükemmel senkromeç
uyumu, lider üreticilerin
gereklerinden daha iyidir

n

dişli ömrünü yaklaşık iki katına çıkarır
aynı viskozite numarasına sahip GL-4 referans yağına kıyasla FZG karıncalama testlerinin de gösterdiği gibi.

Daha yüksek daha iyidir

Dişli ömrünü yaklaşık iki katına çıkarır

Shell Spirax S6 GXME 75W-80
Referans GL-4 yağı, 75W-80
Referans mineral yağ, 80W
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UZUN YAĞ ÖMRÜ İÇİN TASARLANDI
Yağ bozulmasının sınırlı tutulması yağ ve parça ömrünün uzatılmasına yardımcı olabilir. Shell Spirax S6 GXME, fiziksel ve kimyasal bozulmaya karşı üstün bir
dirence sahiptir, bu da parçaları daha uzun süre korumaya devam edebileceği anlamına gelir. Shell Spirax S6 GXME
n

normal test süresinin iki katı bir süreden sonra endüstri oksidasyon limitleri dahilinde kalır
bu sonucu sağlayan, DKA oksidasyon testlerinde, yağın uzun yağ değiştirme aralıklarında dişlileri korumasını ve yağ performansını sürdürmesini sağlayan
uzun ömürlü katıklardır.

Daha düşük daha iyidir

Shell Spirax S6 GXME (normal test süresi)
Shell Spirax S6 GXME (test süresinin iki katı)
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(DKA oksidasyon testi, CEC L-48-A-00)

YAKIT VERİMLİLİĞİ

GERİ DÖNÜŞÜM

Shell Spirax S6 GXME, güç kaybını azaltan, çalışma sıcaklığını
düşüren ve daha yüksek mekanik etkililik sağlayan özel sürtünme
özelliklerine ve yüksek akışkanlığa sahiptir. Bu özellikler
işletmenizin yakıt maliyetlerini azaltmanıza yardımcı olabilir.

Shell Spirax S6 GXME, geri dönüşümünü kolaylaştıran bir
teknoloji içermektedir. Ayrıca sızıntılara karşı daha fazla koruma
sağlayan gelişmiş sızdırmazlık yeteneğine sahiptir.

TEKNİK ÖZELLİKLER VE ONAYLAR
Shell Spirax S6 GXME'nin yararları kapsamlı laboratuvar testlerinde ve 20 milyon kilometreyi aşkın saha denemelerinde kanıtlanmıştır. Çok çeşitli sanayi
kuruluşu ve araç üreticisi bu yararları kabul etmekte ve Shell Spirax S6 GXME'yi onaylamaktadır. Yağın mevcut viskozite numarası SAE 75W-80'dir.
Gereksinimleri karşılar

Onaylar

API GL-4, MT-1'den daha iyi

MAN 341 Tip E4

ZF TE-ML-02D gereksinimlerine uygundur

Volvo 97307

UYGULAMALAR

Mineral veya sentetik dişli yağlarına ihtiyaç duyulan entegre hız
kesiciler ve orta yüklü diferansiyeller ile senkromeçli dişli kutuları için
geliştirilmiştir.

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

EKSİKSİZ ÜRÜN VE
SERVİS PORTFÖYÜ
İhtiyaçlarınız veya uygulamanız ne olursa olsun,
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.

