OD PODVOJENE
ŽIVLJENJSKE DOBE OLJA
DO PRESEGANJA CILJEV
S SHELL TELLUS JE TO MOGOČE
Ponudba hidravličnih olj Shell Tellus pokriva širok spekter
hidravličnih komponent in potreb uporabnikov ter zagotavlja
izboljšano zaščito pred obrabo, daljšo življenjsko dobo olja in
zmanjšuje škodljivi »stick-slip« učinek (zataknitev-zdrs).

SHELL LUBRICANTS
TOGETHER ANYTHING IS POSSIBLE

Vsak del vašega stroja ali procesa je bil skrbno
zasnovan, zato želite biti prepričani glede uporabe
primernega maziva, ki vaši opremi zagotavlja dobro
zaščito in učinkovito delovanje.
Ponudba hidravličnih olj Shell Tellus je zasnovana tako, da
upravljalcem opreme omogoča optimalno izbiro olja glede
na specifičnost uporabe in zagotavlja največje prednosti v
smislu: zaščite pred obrabo, dolge življenjske dobe olja in
učinkovitosti sistema.

ZAŠČITA PRED OBRABO

SISTEMSKA UČINKOVITOST

Hidravlična črpalka je srce vašega hidravličnega sistema.
Obraba lahko zmanjša učinkovitost in življenjsko dobo
opreme. Ponudba hidravličnih olj Shell Tellus ponuja veliko
izbiro, od najnovejše sintetične tehnologije brez pepela, ki tudi
ob največjih obremenitvah podaljša življenjsko dobo črpalke,
do preizkušene stroškovno učinkovite tehnologije na osnovi
cinka za splošno uporabo.

Da bi vaši opremi omogočili delovanje v predvidenih
standardih, mora hidravlično olje zagotavljati zaščito, mazanje
in prenašanje moči na kar najbolj učinkovit način. Hidravlična
olja Shell Tellus lahko pomagajo ohranjati ali celo izboljšati
učinkovitost hidravličnih sistemov. Imate izbiro, ki lahko
pomaga optimizirati učinkovitost vašega sistema in stroškov
poslovanja: izbirate lahko od Shell Tellus S4 ME, ki lahko
izboljša energetsko učinkovitost številnih hidravličnih sistemov,
do nove generacije Shell Tellus S2 MX in Shell Tellus S2 VX,
ki zagotavljata zanesljivo izločanje zraka, ločevanje vode,
filtrirnost, čistost in preprečujeta »stick-slip« učinek (zataknitevzdrs).

ŽIVLJENJSKA DOBA OLJA
Daljša kot je življenjska doba olja, manj vzdrževanja je
potrebnega, da vaša oprema deluje nemoteno brez prekinitev.
Paleta hidravličnih olj Shell Tellus vam omogoča optimalno
izbiro za vaše aplikacije glede na potrebno življenjsko dobo
olja. Vključuje sintetična olja z ekstra dolgo življenjsko dobo,
ki tudi do 4-krat presegajo standarno življenjsko dobo, kot
tudi stroškovno učinkovita in zanesljiva olja za manj zahtevne
aplikacije1.

ZAGOTOVLJENE PREDNOSTI V REALNIH OKOLIŠČINAH
Medtem, ko številna druga podjetja proizvajajo svoje tekočine
za posamezne komponente hidravličnega sistema kot so
črpalke, maziva Shell sistem obravnavajo širše. Na primer, Shell
Tellus S4 ME je bil zasnovan tako, da koristi celotnemu sistemu.
Rezultat je tekočina, ki:
statistično dokazano pomaga izboljšati energetsko
učinkovitost sistema kjer je uporabljena. V skrbno
nadzorovanem testnem ciklu je eden od proizvajalcev opreme
za brizganje plastike izmeril energetski prihranek do 6,4%2 v
hidravličnem sistemu kjer so uporabili Shell Tellus S4 ME.
lahko pomaga podaljšati življenjsko dobo olja, do 4-krat v
primerjavi z navadnimi olji Shell.
prav tako lahko s protiobrabno odlično zaščito hidravlične
črpalke pomaga podaljšati življenjsko dobo opreme.
SHELL TELLUS S4 ME – za najdaljšo življenjsko dobo v
asortimanu hidravličnih olj Shell
TOST life, h (ASTM D943)
SHELL TELLUS S4 ME

IZBOLJŠANA ČISTOST
Vsi proizvodi Shell Tellus sedaj izpolnjujejo zahteve
za čistost po DIN industrijskem standardu in s tem
zagotavljajo dodatno zaščito, izboljšano učinkovitost
filtra in manj vzdrževanja.

SHELL TELLUS S3 M
SHELL TELLUS S2 MX
SHELL TELLUS S2 M
SHELL HYDRAULIC S1 M
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VIŠJE JE BOLJŠE
“Maziva Shell” se nanašajo na različna podjetja, ki so vključena v posle z mazivi.
¹V primerjavi z ostalimi olji v ponudbi olj Shell.
²Dejanski prihranki so odvisni od aplikacije, trenutnega olja, načina vzdrževanja, stanja opreme, pogojev delovanja in intenzivnosti uporabe hidravlične energije.
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PALETA HIDRAVLIČNIH TEKOČIN, KI IZPOLNJUJEJO VAŠE ZAHTEVE

STOPNJA 4

PALETA SHELL
TELLUS “M”

PALETA SHELL
TELLUS “V”

PALETA POSEBNIH
OLJ SHELL TELLUS

Industrijska, proizvodna in
strojna raba

Razširjeno temperaturno
območje za proizvodno in
mobilno strojno rabo

Tekočine na osnovi detergenta
za rabo, kjer obstaja možnost
kontaminacije z vodo

Shell Tellus S4 ME

Shell Tellus S4 VX

SINTETIČNA

Ultra nizka temperatura
Vsestranska uporaba

Ekstra dolga življenjska doba
Varčevanje z energijo

Daljša življenjska doba olja, manjša
obraba in boljša energetska učinkovitost

STOPNJA 3

Shell Tellus S3 M
Dolga življenjska doba in
izboljšana zaščita
Uporaba v industriji
Brez cinka

Shell Tellus S3 V
Razširjeno
temperaturno
območje

Dolga življenjska doba in
izboljšana zaščita
Vsestranska uporaba
Brez cinka

STOPNJA 2

Boljša zaščita

Shell Tellus S2 MX
Ekstra zaščita
Uporaba v industriji
Dolga življenjska doba

Razširjeno
temperaturno
območje

Shell Tellus S2 VX

Shell Tellus S2 VA

Ekstra zaščita
Vsestranska uporaba
Dolga življenjska doba

Tolerira prisotnost vode
Vsestranska uporaba

Shell Tellus S2 MA
Tolerira prisotnost vode
Uporaba v industriji

Boljša zaščita pred obrabo
in daljša življenjska doba

STOPNJA 1

NARAŠČUJOČA UČINKOVITOST

Shell je oblikoval portfelj tekočin, ki vam omogočajo izbiro pravega proizvoda za vaše potrebe.

Shell Hydraulic S1 M
Zanesljiva zaščita
Uporaba v industriji

LEGENDA KONČNIC IMENA PROIZVODA

LEGENDA IKON ZA NAČINE UPORABE

Uporaba v industrijskih obratih/strojih

Izjemno nizke temperature

Dolga življenjska doba

Mobilna uporaba/uporaba na prostem

Velike obremenitve

Za mokre razmere

A = Tolerira prisotnost vode
E = Prihranek energije, visoka učinkovitost
M = Proizvodnja/stroji: industrijski obrati
V = Vsestranska uporaba
X = Izredna zmogljivost

PROIZVOD

PREDNOSTI

TEHNOLOGIJA

ISO
VISKOZNOSTNI
RAZRED

SPECIFIKACIJE IN ODOBRITVE
(Podbrobnosti glede odobritev za vse proizvode lahko dobite pri vašem Shell
prodajnem svetovalcu; odobritve in sklicevanja se razlikujejo glede na viskoznosti.)

Shell
Tellus S4 ME

Ekstra dolga življenjska
doba
Prihranek energije

Sintetično,
brez pepela

HM/22, 32, 46, 68

Odobreno od Denison Hydraulics, Cincinnati Machine, Eaton (Vickers),
Bosch Rexroth in mnogih ostalih proizvajalcev opreme
Industrijski standardi: ASTM D6158, ISO 11158, DIN 51524-2

Shell
Tellus S3 V

Dolga življenjska doba
in izboljšana učinkovitost
Vsestranska uporaba

Mineralno,
brez cinka

HV/32, 46, 68

Odobreno od Denison Hydraulics, Eaton (Vickers), Cincinnati Machine,
Bosch Rexroth in mnogih ostalih proizvajalcev opreme
Industrijski standardi: ISO 11158, DIN 51524-3, ASTM D6158

Shell
Tellus S3 M

Dolga življenjska doba
in izboljšana zaščita
Uporaba v industriji

Mineralno,
brez cinka

HM/22, 32, 46, 68,
100

Odobreno od Denison Hydraulics, Eaton (Vickers), Cincinnati Machine
in mnogih ostalih proizvajalcev opreme
Industrijski standardi: ISO 11158, DIN 51524-3, ASTM D6158

Shell
Tellus S2 VX

Ekstra zaščita
Vsestranska uporaba
Dolga življenjska doba

Mineralno, na
osnovi cinka

HV/15, 22, 32, 46,
68, 100

Odobreno od Bosch Rexroth (RDE 90245), Parker Denison, Eaton, Fives
(Cincinnati Machine) in mnogih ostalih proizvajalcev opreme
Industrijski standardi: ISO 11158, ASTM D6158 (HV), US Steel 126,
DIN 51524-3

Shell
Tellus S2 MX

Ekstra zaščita
Uporaba v industriji
Dolga življenjska doba

Mineralno, na
osnovi cinka

HM/22, 32, 46, 68,
100

Odobreno od Bosch Rexroth (RDE 90245), Parker Denison, Eaton, Fives
(Cincinnati Machine) in mnogih ostalih proizvajalcev opreme
Industrijski standardi: ISO 11158, ASTM D6158 (HM), US Steel 126,
DIN 51524-2

Shell
Hydraulic S1 M

Zanesljiva zaščita
Uporaba v industriji

Mineralno, na
osnovi cinka

HM/32, 46, 68

ISO 11158, DIN 51524-2

SPECIALNI PROIZVODI
Shell
Tellus S4 VX

Izjemno nizke
temperature
Vsestranska uporaba

Posebna bazna olja,
brez pepela

HV/32

Odobreno od Komatsu Mining, Komatsu in DIETZ automation (servo
valve and proportional valve test equipment)

Shell
Tellus S2 VA

Ekstra zaščita
Tolerira prisotnost vode

Mineralno, na
osnovi cinka,
detergent

L-HV/46

Industrijski standardi: DIN 51502, ISO 6743/4, ISO 11158,
ASTM 6158-05

Shell
Tellus S2 MA

Ekstra zaščita
Tolerira prisotnost vode

Mineralno, brez
pepela, detergent

L-HM/10, 32, 46

Odobreno od Mueller Weingarten (ISO 46)
Industrijski standardi: ISO 11158, ASTM 6158-05

Shell Naturelle HF-E

Okoljsko sprejemljiva ognjeodporna tekočina (odobreno s strani MSHA
in FM)

Za podrobnosti se obrnite na vašega Shell prodajnega svetovalca

CELOVITA PONUDBA PROIZVODOV IN STORITEV
Shell Lubricants je že deseto leto zapored št. 1 kot globalni dobavitelj maziv (vir:
Kline & Company 2016), hidravlična olja Shell Tellus pa uporabnikom nudijo
prednosti že 70 let. Shell neprestano vlaga v razvoj boljših rešitev za mazanje,
vključno z naprednimi sintetičnimi tehnologijami kot sintetično reduktorsko olje
Shell Omala S4 GXV – za daljšo življenjsko dobo v zahtevnih uporabah,
odobreno od Siemens MD.
Kompresorsko olje Corena S4 R – za do 12.000 ur zaščite.
Poleg tega Shell nudi vodilno globalno storitev za nadzorovanje stanja olja,
t.i. Shell LubeAnalyst, ki je zasnovan, da vam pomaga izboljšati vaše poslovanje.
Ne glede na vaše potrebe ali aplikacije, Shell lahko ponudi celovito paleto olj in
masti, vključno s sintetičnimi, visoko zmogljivimi proizvodi in dodatnimi storitvami.

“Shell Lubricants” se nanaša na različna podjetja, ki so vključena v posle z mazivi.
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