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Ürün bilgileri: Şanzıman ve diferansiyel yağları

Shell Spirax S6 AXME

ZORLUKLARI AŞMAK İÇİN TASARLANDI

BAŞLICA YARARLARI

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

3 Daha az sürtünme, daha iyi yakıt verimliliği sağlar
3 Daha uzun yağ değişim aralığı, bakım masraflarının
azaltılmasını sağlar

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

3 Aşınmaya ve korozyona karşı üstün koruma daha uzun
ekipman ömrü sağlar
3 Daha az yağ kaçağı sağlar

ÜSTÜN PERFORMANS, SENTETİK DİFERANSİYEL YAĞI
Shell Spirax S6 AXME, son teknoloji ağır hizmet diferansiyellerin ve diferansiyel
yağı kullanımının belirtildiği manuel şanzımanların en üst seviyede korunması için
geliştirilmiş benzersiz, yakıt tasarrufu sağlayan ve uzun ömürlü diferansiyel yağıdır.
Aktarma organlarında daha iyi yağlama ve daha düşük çalışma sıcaklıkları
sağlayacak şekilde özel olarak sentetik baz yağlar ve katık teknolojisiyle
geliştirilmiştir. Shell Spirax S6 AXME ayrıca ağır yük ve zorlu şartlarda çalışan
ekiekipmanların ömrünün uzatılmasına yardımcı olur.

ÜSTÜN KORUMA İÇİN TASARLANDI
Diferansiyel ve manuel şanzımanların aşınma ve korozyona karşı korunması, parça ömrünün uzamasına ve yatırım maliyetinizin geri dönüşünün
maksimuma çıkmasına yardımcı olabilir. Shell Spirax S6 AXME
n

dişlilerde zararlı tortuların
oluşmasını önlemeye
yardımcı olur, yüksek
oksidasyon kararlılığı sayesinde
parçaların ömrünü uzatır.

n

aşırı aşınma şartlarında yağlayıcı performansını değerlendiren 120 saat süren
FZG düşük devir aşınma testinde SAE 90 GL-5 referans yağa kıyasla aşınmaya karşı daha fazla
koruma sağlar.
Daha düşük daha iyidir

Shell Spirax S6 AXME
Spesifikasyona uygunluk için gerekli
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UZUN YAĞ ÖMRÜ İÇİN TASARLANDI
Shell Spirax S6 AXME, fiziksel ve kimyasal bozulmaya karşı üstün bir dirence sahiptir, bu da parçaları daha uzun süre korumaya devam edebileceği
anlamına gelir. Shell Spirax S6 AXME,
n

mükemmel oksidasyon direncine sahiptir, normal test süresinin dört katı bir süreden sonra bile oksidasyon limitleri dahilinde kalır.

Daha düşük daha iyidir

Shell Spirax S6 AXME (50 saat)
Shell Spirax S6 AXME (100 saat)
Shell Spirax S6 AXME (200 saat)

Normal test süresinin dört katı

API MT 1
gerekliliği

Endüstri limiti (50 saat)
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(CRC L-60-1 düz dişlileri)

YAKIT TASARRUFU
Shell Spirax S6 AXME, güç kaybını azaltan, çalışma sıcaklığını düşüren ve daha yüksek
mekanik verim sağlayan özel düşük sürtünme özelliklerine ve yüksek akışkanlığa sahiptir.
Hipoid dişli testlerinde Shell Spirax S6 AXME, SAE 90 API GL-5 sınıfı referans yağa
kıyasla sıcaklığı 12ºC düşürmüştür. Bu özellikler yakıt maliyetlerinizi azaltmanıza yardımcı
olur.

TEKNİK ÖZELLİKLER VE ONAYLAR
Shell Spirax S6 AXME ve Shell Spirax S6 GXME'nin performansı kapsamlı laboratuvar testlerinde ve 20 milyon kilometreyi aşkın saha denemelerinde
kanıtlanmıştır. Önde gelen araç üreticileri ürünün performansını kabul etmekte ve uzun yağ değiştirme aralığı spesifikasyonları da dahil olmak üzere,
Shell Spirax S6 AXME'yi onaylamaktadır. Ürün SAE 75W-90, 75W-140 viskozite sınıflarında mevcuttur.
Gereksinimleri
karşılar

Onaylar

API GL-5, MT-1
MIL-PRF-2105E
SAE J2360

AGMA Standardı 250.03
ArvinMeritor O76-N, O76-E, O76-M, O76-Q, O76-RDAF
Dana SAES-256 Rev. C

GE D50E9C
International TMS 6816
Mack GL-J, GO-J Plus
MAN 342 Type S1

UYGULAMALAR
Ağır hizmet diferansiyelleri; arka teker rulmanları, direksiyon dişlileri ve universal
mafsallar gibi, normalde otomotiv dişli yağlarıyla yağlanan tüm uygulamalar;
otomobillerde kardan kutusu, ağır yük kamyonları, zirai ekipman ve ağır inşaat
ekipmanları; mükemmel düşük ve yüksek sıcaklık özelliklerine sahip yüksek basınç
yağlarının gerekli olduğu endüstriyel dişli uygulamaları; Eaton ve ArvinMeritor
uzatılmış garantileriyle kullanılan diferansiyeller; manuel şanzımanlar ve üreticinin
API GL-5 sınıfı yağ istediği senkromeçsiz şanzımanlarda kullanılması 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

Scania STO 1.0
US Steel 224
Volvo 97312
ZF TE-ML 05B, 07A, 12B, 16F, 17B, 19C, 21B

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
takip hizmeti de dahil olmak üzere, eksiksiz
bir yağ ve hizmet yelpazesi sunmaktayız.

