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Stopite v stik z nami

Telefon 01 586 37 80
PE Ljubljana - Enota maziva

E-pošta

Naročila sprejemamo tudi preko
e-pošte – hitro in enostavno!
Pišite nam na maziva@haberkorn.si.

E-trgovina
V shop.haberkorn.si lahko nakupujete
kadarkoli – z navedenimi cenami in
informacijami o razpoložljivosti izbranih
izdelkov.

EDI
Naročila oddajate preko svojega ERP sistema
po svojih postopkih in pravilih.
Naročilo bo v elektronski obliki posredovano
podjetju Haberkorn, kjer bo takoj obdelano.

Hitra dostava za izdelke
na zalogi
V kolikor izdelek naročite med delovnim
tednom do 12 ure (v petek do 10 ure), vam
dostavo opravimo v naslednjem dnevu.

Naši svetovalci vam osebno svetujejo

Prodajni svetovalci na terenu

Podpora v podjetju

Vodja prodajnega programa

Strokovnjaki

Podjetje Haberkorn

Skupina Haberkorn
Zaposleni

2.200
900 v Avstriji
1.300 mednarodno

Vrednost skladišča

100
30

mio
EUR

Promet

podružnic

v 10 državah

615

mio
EUR

Celovite
storitve

Izdelkov v e-trgovini

200.000

33 %

Izdelkov na zalogi

100.000

Promet preko e-poslovanja & logističnih rešitev

Visoka razpoložljivost

Dopolnilnih
storitev

Svetovalcev

200

140
v pisarnah

60
na terenu

100

Haberkorn Slovenija

Zaposleni

54

4

enote

Maribor
PE Murska Sobota
PE Ptuj
PE Ljubljana

Prodajni program maziva

Pri Haberkornu imamo, poleg raznolike palete maziv za skoraj vsako rabo, lastno ekipo svetovalcev za maziva,
ki so vam na voljo za vsa vprašanja in tehnično pomoč. Z avtomobilskimi mazivi oskrbujemo nekaj tisoč
partnerjev širom po Sloveniji, med katere štejejo večji in manjši pooblaščeni in nepooblaščeni avtomobilski
servisi, trgovine z rezervnimi deli in avtomobilsko opremo, transportne družbe, gradbena in cestna podjetja
ter podjetja s kmetijsko mehanizacijo. Naš industrijski program pokriva vse veje industrije z mazivi, kot so:
kompresorska, hidravlična, reduktorska, transformatorska, turbinska in strojna olja. Prav tako imamo široko
paleto maziv za obdelavo kovin.

Shell maziva

Že več desetletji je Shell vodilni na področju raziskav in razvoja inovativnih, visoko kvalitetnih maziv. Shell Lubricants
je zadnjih štirinajst let največji dobavitelj maziv na svetu
(Kline & Co. 2020).
Haberkorn je v Sloveniji od leta 2007 ponosni nacionalni
distributer za program Shell maziv. Kot ekskluzivni distributer za maziva Shell, imamo vse, od avto-moto do industrijskih uporabnikov.

Houghton

Haberkorn je prav tako distributer za maziva Houghton. Prodajni program obsega izdelke za obdelavo kovin.
Tehnično znanje naše ekipe je na visokem nivoju, obrnite
se na naše prodajno tehnične strokovnjake in pomagali
vam bomo najti ustrezno mazivo za vaše industrijsko področje.

Naš prodajni program

8 prodajnih
ki se dop

programov,
polnjujejo

2 strani za CO2 Helix kampanjo

2 strani za CO2 Helix kampanjo
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Motorno olje
Shell Helix Ultra
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Motorno olje Shell Helix Ultra 5W-40
1

Shell Helix Ultra 5W-40 vsebuje patentirano Shell PurePlus tehnologijo in edinstveno
tehnologijo čiščenja, s čimer ščiti pred nastajanjem škodljivih usedlin ter obrabo in s tem
omogoča učinkovito delovanje visoko zmogljivih motorjev.
Območje uporabe
• Za novejša osebna vozila z bencinskimi motorji ter dizelskimi motorji, brez filtra trdih
delcev, kot tudi vozila na zemeljski plin
• Za vozila, ki delujejo na biodizel in zmes bencin-etanola
Prednosti/Izvedbe
• Zmanjšuje trenje v motorju s čimer prispeva k manjši porabi goriva in zmanjšuje emisije
izpušnih plinov
• Zagotavlja največjo zaščito v najtežjih pogojih delovanja, tako v zelo vročih kot zelo
hladnih klimatskih pogojih
• Izjemna odpornost proti staranju
• Formulacija z nizkim izparevanjem olja
Tehnični podatki
• Gostota pri 15 °C [kg/m³]
• Plamenišče (COC) [°C]
• Točka tečenja [°C]
• Kin. viskoznost pri 40 °C [mm²/s]
• Kin. viskoznost pri 100 °C [mm²/s]

843
235
-36
75.7
12.8

Specifikacije
• ACEA A3/B3, A3/B4; API SN PLUS; VW 502.00 / 505.00; BMW LL-01; Chrysler
MS-10725, MS-12991; MB 229.5, 226.5; Porsche A40; PSA B71 2296; Renault RN
0700, RN 0710; Izpolnjuje zahteve Fiat 9.55535-Z2 in 9.55535-N2
Pakiranje
12 x 1-L-plastenka

Št. Izdelka
576219

4 x 4-L-plastenka
55-L-sod

693534

209-L-sod

442582

Maziva za osebna in lahka tovorna vozila
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Motorno olje
Shell Helix Ultra
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Motorno olje Shell Helix Ultra 0W-40

Shell Helix Ultra 0W-40 vsebuje patentirano Shell PurePlus tehnologijo in edinstveno
tehnologijo čiščenja, s čimer ščiti pred nastajanjem škodljivih usedlin ter obrabo in s tem
omogoča učinkovito delovanje visoko zmogljivih motorjev.

1

Območje uporabe
• Za novejša osebna vozila z bencinskimi motorji ter dizelskimi motorji, brez filtra
trdih delcev, kot tudi vozila na zemeljski plin
• Za vozila, ki delujejo na biodizel in zmes bencin-etanola
Prednosti/Izvedbe
• Zmanjšuje trenje v motorju s čimer prispeva k manjši porabi goriva in zmanjšuje
emisije izpušnih plinov
• Zagotavlja največjo zaščito v najtežjih pogojih delovanja, tako v zelo vročih kot zelo
hladnih klimatskih pogojih
• Izjemna odpornost proti staranju
• Formulacija z nizkim izparevanjem olja
Tehnični podatki
• Gostota pri 15 °C [kg/m³]
• Plamenišče (COC) [°C]
• Točka tečenja [°C]
• Kin. viskoznost pri 40 °C [mm²/s]
• Kin. viskoznost pri 100 °C [mm²/s]

839
230
-42
74.2
13.1

Specifikacije
• ACEA A3/B3, A3/B4; API SN; VW 502.00/505.00; MB 229.5, 226.5; Renault RN 0700,
RN 0710
Pakiranje
12 x 1-L-plastenka

Št. Izdelka
576216

Motorno olje Shell Helix Ultra 5W-30

Shell Helix Ultra 5W-30 vsebuje patentirano Shell PurePlus tehnologijo in edinstveno
tehnologijo čiščenja, s čimer ščiti pred nastajanjem škodljivih usedlin ter obrabo in s tem
omogoča učinkovito delovanje visoko zmogljivih motorjev.
Območje uporabe
• Za novejša osebna vozila z bencinskimi motorji ter dizelskimi motorji, brez filtra trdih
delcev, kot tudi vozila na zemeljski plin
• Za vozila, ki delujejo na biodizel in zmes bencin-etanola
Prednosti/Izvedbe
• Zmanjšuje trenje v motorju s čimer prispeva k manjši porabi goriva in zmanjšuje emisije
izpušnih plinov
• Zagotavlja največjo zaščito v najtežjih pogojih delovanja, tako v zelo vročih kot zelo
hladnih klimatskih pogojih
• Izjemna odpornost proti staranju
• Formulacija z nizkim izparevanjem olja
Tehnični podatki
• Gostota pri 15 °C [kg/m³]
• Plamenišče (COC) [°C]
• Točka tečenja [°C]
• Kin. viskoznost pri 40 °C [mm²/s]
• Kin. viskoznost pri 100 °C [mm²/s]

841.3
244
-48
71.69
11.93

Specifikacije
• ACEA A3/B3, A3/B4; API SL; izpolnjuje zahteve API SN; BMW LL-01; MB 229.5, 226.5;
VW 502.00/505.00; Renault RN 0700, RN 0710
Pakiranje
12 x 1-L-plastenka

Št. Izdelka
576210

209-L-sod

442578
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Motorno olje
Shell Helix HX8
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Motorno olje Shell Helix HX8 5W-40
1

Shell Helix HX8 5W-40 je popolnoma sintetično motorno olje, ki moderne motorje
ohranja čiste in jih ščiti. Pomaga pri preprečevanju nastanka škodljivih usedlin, ki bi lahko
povzročile izgubo zmogljivosti.
Območje uporabe
• Za moderne bencinske in dizelske motorje (brez filtra trdnih delcev), kot tudi za plinske
motorje
• Za vozila, ki delujejo na biodizel in zmesi bencina in etanola
Prednosti/Izvedbe
• Nudi maksimalno zaščito, tako v zelo vročih, kot tudi v zelo hladnih podnebjih, ter tudi
pod najtežjimi pogoji delovanja
• Izjemna odpornost proti staranju in formulacija olja z nizkim izparevanjem
Tehnični podatki
• Gostota pri 15 °C [kg/m³]
• Plamenišče (COC) [°C]
• Točka tečenja [°C]
• Kin. viskoznost pri 40 °C [mm²/s]
• Kin. viskoznost pri 100 °C [mm²/s]

841
232
-36
89.2
14.8

Specifikacije
• ACEA A3/B3, A3/B4; API SN; API SN PLUS; VW 502.00/505.00; MB 229.3; Renault RN
0700, RN 0710; Fiat 9.55535-M2 (izpolnjuje zahteve)
Pakiranje
55-L-sod

Št. Izdelka
J00618

209-L-sod

H96567
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Motorno olje
Shell Helix HX8
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Motorno olje Shell Helix HX8 ECT 5W-30

Shell Helix HX8 ECT 5W-30 je sintetično motorno olje, ki uporablja najnovejšo Shellovo
tehnologijo združljivosti emisij (ECT).
Območje uporabe
• Za moderne bencinske in dizelske motorje s filtrom trdnih delcev, kot tudi za plinske
motorje

1

Prednosti/Izvedbe
• Zmanjša trenje v motorju in tako prispeva k manjši porabi goriva in zmanjša emisije
izpušnih plinov
• Ščiti katalizatorje bencinskih motorjev
• Ohranja čistost v dizelskih filtrih trdnih delcev, ščiti jih pred usedlinami pepela, ki
sicer lahko zamašijo sistem za naknadno obdelavo izpušnih plinov in tako vplivajo na
zmogljivost motorja
Tehnični podatki
• Gostota pri 15 °C [kg/m³]
• Plamenišče (COC) [°C]
• Točka tečenja [°C]
• Kin. viskoznost pri 40 °C [mm²/s]
• Kin. viskoznost pri 100 °C [mm²/s]

835-837
238
-45
66-72
11.9-12.3

Specifikacije
• ACEA C3; API SN; VW 504,00 / 507,00; MB 229,51, 229,31
Pakiranje
12 x 1-L-plastenka
3 x 5-L-plastenka

MKN* Št. Izdelka
– G10408
– G10400

55-L-sod

– G10390

209-L-sod

– F99643

1.000-L-IBC zabojnik

1.000 L G24908

* MKN = Minimalna količina naročila
Maziva za osebna in lahka tovorna vozila
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Motorno olje
Shell Helix HX8
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Motorno olje Shell Helix HX8 ECT 5W-40

Shell Helix HX8 ECT 5W-40 je sintetično motorno olje, ki uporablja najnovejšo Shellovo
tehnologijo združljivosti emisij (ECT).

1

Območje uporabe
• Za moderne bencinske in dizelske motorje s filtrom trdnih delcev, kot tudi za plinske
motorje
Prednosti/Izvedbe
• Nudi za 40% boljšo zaščito pred obrabo od industrijskega standarda (v primerjavi z
ACEA C3 specifikacijo)
• 30% bolj viskozno (v primerjavi z ACEA C3 specifikacijo) - zaradi tega olje hitreje doseže
kritične dele motorja in s tem skrbijo za lažji zagon in hitrejše segrevanje
• 60% boljša zaščita pred korozijo (v primerjavi z API SN specifikacijo)
• Izvrstna strižna stabilnost za vzdrževanje viskoznosti olja in za zaščito motorja
Tehnični podatki
• Gostota pri 15 °C [kg/m³]
• Plamenišče (COC) [°C]
• Točka tečenja [°C]
• Kin. viskoznost pri 40 °C [mm²/s]
• Kin. viskoznost pri 100 °C [mm²/s]

850
236
-36
84,7
14

Specifikacije
• ACEA C3; API SN; BMW LL-04; GM dexos2TM (Licence No. D20142GH014); MB 229.31,
229.51; Renault RN 0700, 0710
Pakiranje
12 x 1-L-plastenka

Št. Izdelka
G10444

55-L-sod

G10443

209-L-sod

F73834
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Motorno olje
Shell Helix HX8
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Motorno olje Shell Helix HX8 ECT C3 5W-30

Shell Helix HX8 C3 5W-30 je sintetično motorno olje, ki uporablja najnovejšo Shellovo
tehnologijo združljivosti emisij (ECT).
Območje uporabe
• Za moderne bencinske in dizelske motorje s filtrom trdnih delcev, kot tudi za plinske
motorje

1

Prednosti/Izvedbe
• Zmanjša trenje v motorju in tako prispeva k manjši porabi goriva in zmanjša emisije
izpušnih plinov
• Ščiti katalizatorje bencinskih motorjev
• Ohranja čistost v dizelskih filtrih trdih delcev, ščiti jih pred usedlinami pepela, ki
sicer lahko zamašijo sistem za naknadno obdelavo izpušnih plinov in tako vplivajo na
zmogljivost motorja
Tehnični podatki
• Gostota pri 15 °C [kg/m³]
• Plamenišče (COC) [°C]
• Točka tečenja [°C]
• Kin. viskoznost pri 40 °C [mm²/s]
• Kin. viskoznost pri 100 °C [mm²/s]

835-837
238
-45
66-72
11.9-12.3

Specifikacije
• ACEA C3; BMW LL-04; MB 229.31, 229.51
Pakiranje
3 x 5-L-plastenka
12 x 1-L-plastenka

MKN* Št. Izdelka
– F74260
– F74239

55-L-sod

– F74266

209-L-sod

– F74270

1.000-L-IBC zabojnik

1.000 L G24910

* MKN = Minimalna količina naročila
Maziva za osebna in lahka tovorna vozila
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Motorno olje
Shell Helix HX7
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Motorno olje
Shell Helix HX7 Professional AV 5W-30
1

Shell Helix HX7 Professional AV 5W-30 je popolnoma sintetično motorno olje z edinstveno
tehnologijo čiščenja, s čimer ščiti pred nastajanjem škodljivih usedlin ter obrabo in s tem
omogoča učinkovito delovanje visoko zmogljivih motorjev.
Območje uporabe
• Za bencinske in dizelske motorje. vključno z motorji s tehnologijo črpalka-šoba
• Prilagojena zahtevam visoko zmogljivih motorjev, kot so motorji VW, Audi, Seat in Škoda
Prednosti/Izvedbe
• Zmanjšuje trenje v motorju, s čimer prispeva k manjši porabi goriva in zmanjšuje
emisije izpušnih plinov
• Test porabe goriva ACEA MB M111FE (CEC-L-54-T-96) je dokazal zmanjšanje porabe
goriva za najmanj 2,5% (srednja vrednost treh meritev)
• Preizkušen za posebne teste VW
Tehnični podatki
• Gostota pri 15 °C [kg/m³]
• Plamenišče (COC) [°C]
• Točka tečenja [°C]
• Kin. viskoznost pri 40 °C [mm²/s]
• Kin. viskoznost pri 100 °C [mm²/s]

853,4
230
-36
70,82
12,18

Specifikacije
• ACEA C3; VW 505.00, 505.01
Pakiranje
12 x 1-L-plastenka

Št. Izdelka
A71273

55-L-sod

A71261

209-L-sod

962908
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Motorno olje
Shell Helix HX7
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1

Motorno olje Shell Helix HX7 5W-40

Shell Helix HX7 5W-40 na osnovi sintetične tehnologije baznih olj in z edinstveno
tehnologijo čiščenja ohranja motorje čiste in zagotavlja odlično zaščito pred obrabo v
zahtevnih vsakodnevnih delovnih pogojih, s čimer podaljšuje življenjsko dobo motorja.

1

Območje uporabe
• Za novejša osebna vozila z bencinskimi motorji ter dizelskimi motorji, brez filtra trdih
delcev, kot tudi vozila na zemeljski plin
• Za vozila, ki delujejo na biodizel in zmes bencin-etanola
Prednosti/Izvedbe
• Uporaba sintetičnih in mineralnih baznih olj
• Odlična odpornost na staranje in formulacija olja z nizkim izhlapevanjem
Tehnični podatki
• Gostota pri 15 °C [kg/m³]
• Plamenišče (COC) [°C]
• Točka tečenja [°C]
• Kin. viskoznost pri 40 °C [mm²/s]
• Kin. viskoznost pri 100 ° C [mm²/s]

841
232
-51
89,2
14,8

Specifikacije
• ACEA A3/B3, A3/B4; API SN; VW 502.00/505.00; MB 229.3; Renault RN 0700, RN
0710; izpolnjuje Fiat 9.55535-M2
Pakiranje
12 x 1-L-plastenka

Št. Izdelka
576238

4 x 4-L-plastenka
55-L-sod

B83033

209-L-sod

H88359

Maziva za osebna in lahka tovorna vozila
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Motorno olje
Shell Helix HX7
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Motorno olje Shell Helix HX7 10W-40
1

Shell Helix HX7 10W-40 na osnovi sintetične tehnologije baznih olj in z edinstveno
tehnologijo čiščenja ohranja motorje čiste in zagotavlja odlično zaščito pred obrabo v
zahtevnih vsakodnevnih delovnih pogojih, s čimer podaljšuje življenjsko dobo motorja.
Območje uporabe
• Za novejša osebna vozila z bencinskimi motorji ter dizelskimi motorji, brez filtra trdih
delcev, kot tudi vozila na zemeljski plin
• Za vozila, ki delujejo na biodizel in zmes bencin-etanola
Prednosti/Izvedbe
• Izdelan z uporabo mineralnega in sintetičnega olja
• Odlične lastnosti pri nizkih temperaturah za boljši pretok olja in hitrejše segrevanje
motorja na delovno temperaturo
• Izjemna odpornost proti staranju
• Formulacija z nizkim izparevanjem olja
Tehnični podatki
• Gostota pri 15 ° C [kg/m³]
• Plamenišče (COC) [°C]
• Točka tečenja [°C]
• Kin. viskoznost pri 40 °C [mm²/s]
• Kin. viskoznost pri 100 °C [mm²/s]

860
246
-45
96,31
14,37

Specifikacije
• ACEA A3/B3, A3/B4; API SN; VW 501.01/505.00; MB 229.3; Renault RN 0700, RN
0710
Pakiranje
12 x 1-L-plastenka

Št. Izdelka
576263

4 x 4-L-plastenka
55-L-sod

B83031

209-L-sod

576324

Maziva za osebna in lahka tovorna vozila

576286

24

Motorno olje
Shell Helix HX5
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1

Motorno olje Shell Helix HX5 15W-40

Shell Helix HX5 15W-40 z edinstveno aktivno Shell tehnologijo čiščenja ohranja motorje
čiste in zagotavlja odlično zaščito pred obrabo v vsakodnevnih delovnih pogojih.
Območje uporabe
• Za starejša osebna vozila z bencinskimi motorji ter dizelskimi motorji, brez filtra trdih
delcev, kot tudi vozila na zemeljski plin
• Za vozila, ki delujejo na biodizel in zmes bencin-etanola

1

Prednosti/Izvedbe
• Ščiti pred obrabo in nevtralizira kisline pri zgorevanju
• Odstranjuje škodljive obloge, ki zmanjšujejo zmogljivosti motorja
• Odporno proti staranju, ohranja zaščito v celotnem obdobju intervala menjave
Tehnični podatki
• Gostota pri 15 °C [kg/m³]
• Plamenišče (COC) [°C]
• Točka tečenja [°C]
• Kin. viskoznost pri 40 °C [mm²/s]
• Kin. viskoznost pri 100 °C [mm²/s]

865,8
241
-45
106
14,27

Specifikacije
• ACEA A3/B3; API SN, CF
Pakiranje
3 x 5-L-plastenka

Št. Izdelka
955322

12 x 1-L-plastenka

B83037

209-L-sod

576825

Maziva za osebna in lahka tovorna vozila
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Motorno olje
Posebni proizvodi
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 otorno olje Shell Helix Ultra
M
Professional AV-L 0W-30
1

Shell Helix Ultra Professional AV-L 0W-30 je popolnoma sintetično motorno olje, ki temelji
na tehnologiji Shell PurePlus. Zasnovano za doseganje visokih zahtev posebej visoko
zmogljivih motorjev kot so VW, Audi, Seat in Škoda.
Območje uporabe
• Za bencinske in dizelske motorje
• Prilagojena zahtevam visoko zmogljivih motorjev, kot so motorji VW, Audi, Seat in Škoda
Prednosti/Izvedbe
• Zmanjšuje trenje v motorju, s čimer prispeva k manjši porabi goriva in zmanjšuje emisije
izpušnih plinov
• Dosežen prihranek goriva do 3% v primerjavi z VW referenčnim oljem (test porabe
goriva VM PV 1451)
• Izpolnjuje zahteve posebnih tovarniških testov VW
Tehnični podatki
• Gostota pri 15 °C [kg/m³]
• Plamenišče (COC) [°C]
• Točka tečenja [°C]
• Kin. viskoznost pri 40 °C [mm²/s]
• Kin. viskoznost pri 100 °C [mm²/s]

838
226
-51
58.7
11.9

Specifikacije
• ACEA C3; VW 504.00/507.00; Porsche C30
Pakiranje
12 x 1-L-plastenka

Št. Izdelka
B27093

20-L-EcoPack

G38019

209-L-sod

A89008

 otorno olje Shell Helix Ultra
M
Professional AV-L 0W-20

Shell Helix Ultra Professional AV-L 0W-20 je popolnoma sintetično motorno olje, ki temelji
na tehnologiji Shell PurePlus. Zasnovano za doseganje visokih zahtev posebej visoko
zmogljivih motorjev kot so VW, Audi, Seat in Škoda.
Območje uporabe
• Za bencinske in dizelske motorje
• Prilagojena zahtevam visoko zmogljivih motorjev, proizvajalcev Audi in VW
Tehnični podatki
• Gostota pri 15 ° C [kg/m³]
• Plamenišče (COC) [°C]
• Točka tečenja [°C]
• Kin. viskoznost pri 40 °C [mm²/s]
• Kin. viskoznost pri 100 °C [mm²/s]

832.2
228
-42
38.4
7.8

Specifikacije
• ACEA C5; API SN; VW 508.00/509.00; Porsche C20
Pakiranje
12 x 1-L-plastenka

Št. Izdelka
F86269

209-L-sod

F76057

Maziva za osebna in lahka tovorna vozila
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Motorno olje
Posebni proizvodi

shop.haberkorn.si

1

 otorno olje Shell Helix Ultra
M
Professional AM-L 5W-30

Shell Helix Ultra Professional AM-L 5W-30 vsebuje patentirano Shell PurePlus tehnologijo
in edinstveno tehnologijo čiščenja, s čimer ščiti pred nastajanjem škodljivih usedlin ter
obrabo in s tem omogoča učinkovito delovanje visoko zmogljivih motorjev.
Območje uporabe
• Za bencinske in dizelske motorje z ali brez filtrov trdih delcev
• Prilagojena zahtevam visoko zmogljivih motorjev, kot so motorji BMW in Mercedes Benz
Prednosti/Izvedbe
• Zmanjšuje trenje v motorju, s čimer prispeva k manjši porabi goriva in zmanjšuje emisije
izpušnih plinov
• Test porabe goriva ACEA MB M111FE (CEC-L-54-T-96) ) je dokazal zmanjšanje porabe
goriva za najmanj 2,5% (srednja vrednost treh meritev)
• Low-SAPS formulacija ščiti DPF sisteme pred zamašitvijo
Tehnični podatki
• Gostota pri 15 °C [kg/m³]
• Plamenišče (COC) [°C]
• Točka tečenja [°C]
• Kin. viskoznost pri 40 °C [mm²/s]
• Kin. viskoznost pri 100 °C [mm²/s]

836.1
238
-45
69.02
12.11

Specifikacije
• ACEA C3; API SN; BMW LL-04; MB 229.51
Pakiranje
12 x 1-L-plastenka

Št. Izdelka
955180

55-L-sod

B05515

209-L-sod

955173

Maziva za osebna in lahka tovorna vozila
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1

Motorno olje
Posebni proizvodi
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 otorno olje Shell Helix Ultra
M
Professional AR-L 0W-20
1

Shell Helix Ultra Professional AR-L 0W-20 temelji na edinstveni tehnologiji Shell PurePlus,
ki uporablja bazna olja iz zemeljskega plina. Olje je bilo razvito za zahtevne najnovejše
Renaultove visokozmogljive motorje in izpolnjuje tudi standard ACEA C5.
Območje uporabe
• Primerno za dizelske in bencinske motorje
• Odobreno za zahtevno specifikacijo ACEA C5
• Posebej razvit za najnovejše Renaultove motorje
• Primeren za dizelske motorje s filtrom trdih delcev
Prednosti/Izvedbe
• Zmanjšuje trenje v motorju, s čimer prispeva k manjši porabi goriva in zmanjšuje
emisije izpušnih plinov
• Izpolnjuje zahteve posebnih tovarniških testov Renault
• Low-SAPS formulacija ščiti DPF sisteme pred zamašitvijo
Tehnični podatki
• Gostota pri 15 °C [kg/m³]
• Plamenišče (COC) [°C]
• Točka tečenja [°C]
• Kin. viskoznost pri 40 °C [mm²/s]
• Kin. viskoznost pri 100 °C [mm²/s]

835,2
234
-54
38
7,7

Specifikacije
• ACEA C5; Renault RN 17 FE
Pakiranje
3 x 5-L-plastenka

Št. Izdelka
H72195

12 x 1-L-plastenka

H72186

209-L-sod

H72211

Maziva za osebna in lahka tovorna vozila
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Posebni proizvodi
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1

 otorno olje Shell Helix Ultra
M
Professional AR-L 5W-30

Shell Helix Ultra Professional AR-L 5W-30 vsebuje patentirano Shell PurePlus tehnologijo
in edinstveno tehnologijo čiščenja, s čimer ščiti pred nastajanjem škodljivih usedlin ter
obrabo in s tem omogoča učinkovito delovanje visoko zmogljivih motorjev.
Območje uporabe
• Za dizelske motorje s filtrom trdih delcev
• Prilagojena zahtevam visoko zmogljivih motorjev, kot so motorji Renault
Prednosti/Izvedbe
• Zmanjšuje trenje v motorju, s čimer prispeva k manjši porabi goriva in zmanjšuje
emisije izpušnih plinov
• Izpolnjuje zahteve posebnih tovarniških testov Renault
• Low-SAPS formulacija ščiti DPF sisteme pred zamašitvijo
Tehnični podatki
• Gostota pri 15 °C [kg/m³]
• Plamenišče (COC) [°C]
• Točka tečenja [°C]
• Kin. viskoznost pri 40 °C [mm²/s]
• Kin. viskoznost pri 100 °C [mm²/s]

847
230
-39
67,1
12

Specifikacije
• ACEA C4; Renault RN 0720
Pakiranje
12 x 1-L-plastenka

Št. Izdelka
B83038

209-L-sod

954278

Maziva za osebna in lahka tovorna vozila
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Motorno olje
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 otorno olje Shell Helix Ultra
M
Professional AR-L RN17 5W-30
1

Shell Helix Ultra Professional AR-L RN17 5W-30 je polnoma sintetično motorno olje,
razvito da ustreza visokim zahtevam proizvajalca motorjev Renault.
Območje uporabe
• Za dizelske motorje s filtrom trdih delcev
• Prilagojena zahtevam visoko zmogljivih motorjev, kot so motorji Renault
Prednosti/Izvedbe
• Low-SAPS formulacija ščiti DPF sisteme pred zamašitvijo
Tehnični podatki
• Gostota pri 15 °C [kg/m³]
• Plamenišče (COC) [°C]
• Točka tečenja [°C]
• Kin. viskoznost pri 40 °C [mm²/s]
• Kin. viskoznost pri 100 °C [mm²/s]

850
220
-51
70,4
12,4

Specifikacije
• Renault RN17
Pakiranje
3 x 5-L-plastenka
12 x 1-L-plastenka
209-L-sod

Maziva za osebna in lahka tovorna vozila

Št. Izdelka
J75502
J75483
J75564
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1

 otorno olje Shell Helix Ultra
M
Professional AG 5W-30

Shell Helix Ultra Professional AG 5W-30 vsebuje patentirano Shell PurePlus tehnologijo
in edinstveno tehnologijo čiščenja, s čimer ščiti pred nastajanjem škodljivih usedlin ter
obrabo in s tem omogoča učinkovito delovanje visoko zmogljivih motorjev.

1

Območje uporabe
• Za bencinske in dizelske motorje z ali brez filtrov trdih delcev
• Prilagojena zahtevam visoko zmogljivih motorjev, kot so motorji General Motors
Prednosti/Izvedbe
• Zmanjšuje trenje v motorju, s čimer prispeva k manjši porabi goriva in zmanjšuje emisije
izpušnih plinov
• Test porabe goriva ACEA MB M111FE (CEC-L-54-T-96) je dokazal zmanjšanje porabe
goriva za najmanj 1,7%
• Izpolnjuje zahteve posebnih tovarniških testov General Motors
Tehnični podatki
• Gostota pri 15 °C [kg/m³]
• Plamenišče (COC) [°C]
• Točka tečenja [°C]
• Kin. viskoznost pri 40 °C [mm²/s]
• Kin. viskoznost pri 100 °C [mm²/s]

836,1
238
-45
69,02
12,1

Specifikacije
• ACEA C3; API SN; GM dexos2™ (GB2B0611014)
Pakiranje
12 x 1-L-plastenka

Št. Izdelka
955162

209-L-sod

955164

 otorno olje Shell Helix Ultra
M
Professional AF-L 5W-30

Shell Helix Ultra Profesionalni AF-L 5W-30 je popolnoma sintetično motorno olje,
zasnovano za potrebe visoko zmogljivih motorjev.
Območje uporabe
• Za visoko zmogljive motorje, kot so motorji Ford, Jaguar in Mazda
Prednosti/Izvedbe
• Test porabe goriva ACEA MB M111FE (CEC-L-54-T-96) je dokazal zmanjšanje porabe
goriva za vsaj 3,0% (povprečje treh preizkusov)
• Izpolnjuje zahteve internega testa obrabe sistema krmiljenja ventilov proizvajalca Ford
Tehnični podatki
• Gostota pri 15 °C [kg/m³]
• Plamenišče (COC) [°C]
• Točka tečenja [°C]
• Kin. viskoznost pri 40 °C [mm²/s]
• Kin. viskoznost pri 100 °C [mm²/s]

850
234
-39
53,38
9,84

Specifikacije
• ACEA C1; Ford WSS-M2C934-B; Jaguar/Land Rover STJLR.03.5005
Pakiranje
12 x 1-L-plastenka

Maziva za osebna in lahka tovorna vozila

Št. Izdelka
B49689
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 otorno olje Shell Helix Ultra
M
Professional AF-L 0W-30
1

Shell Helix Ultra Professional AF-L 0W-30 je popolnoma sintetično motorno olje,
zasnovano da ustreza najnovejšim zahtevam Fordovih visoko zmogljivih motorjev.
Območje uporabe
• Odobreno za dizelske motorje v skladu s Fordovo specifikacijo WSS-M2C950-A
• Lahko uporablja tudi tam, kjer je potrebno motorno olje s specifikacijo ACEA C2
Tehnični podatki
• Gostota pri 15 °C [kg/m³]
• Plamenišče (COC) [°C]
• Točka tečenja [°C]
• Kin. viskoznost pri 40 °C [mm²/s]
• Kin. viskoznost pri 100 °C [mm²/s]

843
206
-43
44,2
9,4

Specifikacije
• ACEA C2; Ford WSS-M2C950-A
Pakiranje
12 x 1-L-plastenka

Maziva za osebna in lahka tovorna vozila

Št. Izdelka
J08295
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Posebni proizvodi
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1

 otorno olje Shell Helix Ultra
M
Professional AF 5W-30

Shell Helix Ultra Professional AF 5W-30 vsebuje patentirano Shell PurePlus tehnologijo
in edinstveno tehnologijo čiščenja, s čimer ščiti pred nastajanjem škodljivih usedlin ter
obrabo in s tem omogoča učinkovito delovanje visoko zmogljivih motorjev.

1

Območje uporabe
• Za bencinske in dizelske motorje z ali brez filtrov trdih delcev
• Prilagojena zahtevam visoko zmogljivih motorjev, kot so motorji Ford in Jaguar/Land
Rover
Prednosti/Izvedbe
• Zmanjšuje trenje v motorju, s čimer prispeva k manjši porabi goriva in zmanjšuje emisije
izpušnih plinov
• Test porabe goriva ACEA MB M111FE (CEC-L-54-T-96) je dokazal zmanjšanje porabe
goriva za 3%
• Izpolnjuje zahteve posebnih tovarniških testov Ford
Tehnični podatki
• Gostota pri 15 °C [kg/m³]
• Plamenišče (COC) [°C]
• Točka tečenja [°C]
• Kin. viskoznost pri 40 °C [mm²/s]
• Kin. viskoznost pri 100 °C [mm²/s]

851
222
-39
52.,51
9,62

Specifikacije
• ACEA A5/B5; API SL; Ford WSS-M2C913-C, WSS-M2C913-D; Jaguar/Land Rover
STJLR.03.5003
Pakiranje
12 x 1-L-plastenka

Št. Izdelka
955151

55-L-sod

B18491

209-L-sod

955156

Maziva za osebna in lahka tovorna vozila
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 otorno olje Shell Helix Ultra
M
Professional AF 5W-20
1

Shell Helix Ultra Professional AF 5W-20 je zasnovan za doseganje visokih zahtev posebej
visoko zmogljivih motorjev, vključno z motorji Ford ecoboost.
Območje uporabe
• Za visoko zmogljive bencinske motorje, še posebej za nove Ford EcoBoost motorje
Prednosti/Izvedbe
• Test porabe goriva ACEA MB M111FE (CEC-L-54-T-96) je dokazal zmanjšanje porabe
goriva za vsaj 3,0%
• Izpolnjuje zahteve internega testa proizvajalca Ford glede vzdržljivosti motorja Fox GTDI
(CETP 03.00-L-321) v pogledu nastajanja oblog in obrabe
Tehnični podatki
• Gostota pri 15 °C [kg/m³]
• Plamenišče (COC) [°C]
• Točka tečenja [°C]
• Kin. viskoznost pri 40 °C [mm²/s]
• Kin. viskoznost pri 100 °C [mm²/s]

849,8
232
-36
42,6
7,2

Specifikacije
• ACEA A1 / B1; API SN; Ford WSS-M2C948-B
Pakiranje
12 x 1-L-plastenka

Št. Izdelka
B02711

 otorno olje Shell Helix Ultra
M
Professional AP-L 5W-30

Shell Helix Ultra Professional AP-L 5W-30 je popolnoma sintetično motorno olje, ki je
prilagojeno za posebne zahteve proizvajalcev motorjev.
Območje uporabe
• Za bencinske in dizelske motorje z ali brez filtrov trdih delcev
• Prilagojena zahtevam visoko zmogljivih motorjev, kot so motorji Peugeot, Citroen in Fiat
Prednosti/Izvedbe
• Zmanjšuje trenje v motorju, s čimer prispeva k manjši porabi goriva in zmanjšuje
emisije izpušnih plinov
• Test porabe goriva ACEA MB M111FE (CEC-L-54-T-96) je dokazal zmanjšanje porabe
goriva za najmanj 2,5% (srednja vrednost treh meritev)
• Izpolnjuje zahteve posebnih tovarniških testov Peugeot in Fiat
Tehnični podatki
• Gostota pri 15 °C [kg/m³]
• Plamenišče (COC) [°C]
• Točka tečenja [°C]
• Kin. viskoznost pri 40 °C [mm²/s]
• Kin. viskoznost pri 100 °C [mm²/s]

843,7
233
-48
59,59
10,2

Specifikacije
• ACEA C2; PSA B71 2290 (za euro 5 in starejše dizelske motorje)
Pakiranje
12 x 1-L-plastenka

Št. Izdelka
955183

209-L-sod

955188

Maziva za osebna in lahka tovorna vozila
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1

 otorno olje Shell Helix Ultra
M
Professional AP-L 0W-30

Shell Helix Ultra Professional AP-L 0W-30 je popolnoma sintetično motorno olje, ki je
prilagojeno za posebne zahteve proizvajalcev motorjev.

1

Območje uporabe
• Prilagojena zahtevam visoko zmogljivih motorjev, kot so motorji Peugeot in Citroen
Prednosti/Izvedbe
• Test porabe goriva ACEA MB M111FE (CEC-L-54-T-96) je dokazal zmanjšanje porabe
goriva za najmanj 2,5%
• Izpolnjuje zahteve posebnih tovarniških testov Peugeot
Tehnični podatki
• Gostota pri 15 °C [kg/m³]
• Plamenišče (COC) [°C]
• Točka tečenja [°C]
• Kin. viskoznost pri 40 °C [mm²/s]
• Kin. viskoznost pri 100 °C [mm²/s]

844
236
-45
54,42
9,84

Specifikacije
• ACEA C2; PSA B71 2312
Pakiranje
12 x 1-L-plastenka

Št. Izdelka
B49701

209-L-sod

B49694

Maziva za osebna in lahka tovorna vozila
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 otorno olje Shell Helix Ultra
M
Professional AT-L 5W-30
1

Shell Helix Ultra Professional AT-L 5W-30 je popolnoma sintetično motorno olje,
zasnovano za potrebe visoko zmogljivih motorjev.
Območje uporabe
• Za visoke zmogljive Fiat motorje in ostale, za katere se zahteva ACEA C2
• Posebej za uporabo v sodobnih Fiat Euro 5 dizelskih motorjih, ki so opremljeni s filtrom
za trdne delce
Tehnični podatki
• Gostota pri 15 °C [kg/m³]
• Plamenišče (COC) [°C]
• Točka tečenja [°C]
• Kin. viskoznost pri 40 °C [mm²/s]
• Kin. viskoznost pri 100 °C [mm²/s]

843,7
233
-48
59,59
10,2

Specifikacije
• ACEA C2; izpolnjuje zahteve Fiat 9.55535.S1; izpolnjuje zahteve Iveco 18-1811 SC1
Pakiranje
12 x 1-L-plastenka

Št. Izdelka
F71619

209-L-sod

F73111

 otorno olje Shell Helix Ultra
M
Professional AS-L 0W-20

Shell Helix Ultra Professional AS-L 0W-20 je motorno olje za osebna vozila, narejeno na
osnovi tehnologije Shell PurePlus. Prilagojeno je za posebne zahteve proizvajalcev visoko
zmogljivih motorjev, vključno z Volvo in tistimi, ki zahtevajo ACEA C5.
Območje uporabe
• Narejeno po tehnično zahtevni specifikaciji motornega olja Volvo-VCC-RBS0-2AE, ki
združuje specifikacijo ACEA C5 z dodatnimi Volvo zahtevami
• Za uporabo samo za novo platformo motorjev VEA, ki je v proizvodnji od leta 2015
• Za bencinske in dizelske motorje
Tehnični podatki
• Gostota pri 15 °C [kg/m³]
• Plamenišče (COC) [°C]
• Točka tečenja [°C]
• Kin. viskoznost pri 40 °C [mm²/s]
• Kin. viskoznost pri 100 °C [mm²/s]

832,7
232
-60
41,89
8,18

Specifikacije
• ACEA C5; API SN; Volvo VCC RBS0-2AE
Pakiranje
12 x 1-L-plastenka

Maziva za osebna in lahka tovorna vozila

Št. Izdelka
G26986
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 otorno olje Shell Helix Ultra
M
Professional AJ-L 0W-30

Shell Helix Ultra Professional AJ-L 0W-30 je popolnoma sintetično motorno olje,
prilagojeno za zahteve visoko zmogljivih motorjev Jaguarja in Land Roverja.
Območje uporabe
• Za dizelske motorje v skladu s tovarniškimi specifikacijami motornega olja Jaguar / Land
Rover STJLR.03.5007
• Za visoko zmogljive motorje, za katere je potreben ACEA C2
Tehnični podatki
• Gostota pri 15 °C [kg/m³]
• Plamenišče (COC) [°C]
• Točka tečenja [°C]
• Kin. viskoznost pri 40 °C [mm²/s]
• Kin. viskoznost pri 100 °C [mm²/s]

833,5
233
-54
52
9,8

Specifikacije
• API SN; ACEA C2; Jaguar Land Rover STJLR.03.5007
Pakiranje
12 x 1-L-plastenka

Št. Izdelka
G26972

 otorno olje Shell Helix Ultra
M
Professional AJ-L 0W-20

Shell Helix Ultra Professional AJ-L 0W-20 je popolnoma sintetično motorno olje,
prilagojeno za zahteve visoko zmogljivih motorjev Jaguarja in Land Roverja.
Območje uporabe
• Za bencinske motorje v skladu s tovarniškimi specifikacijami motornega olja Jaguar /
Land Rover STJLR.51.5122, ki združuje teste motorjev ACEA in s posebnimi preskusi
JLR
• Za visoko zmogljive motorje, za katere je potreben API SL
Tehnični podatki
• Gostota pri 15 °C [kg/m³]
• Plamenišče (COC) [°C]
• Točka tečenja [°C]
• Kin. viskoznost pri 40 °C [mm²/s]
• Kin. viskoznost pri 100 °C [mm²/s]

832,7
232
-60
41,9
8,2

Specifikacije
• API SL; Jaguar / Land Rover STJLR.51.5122; ustreza ACEA A5/B5
Pakiranje
20-L-kanister

Maziva za osebna in lahka tovorna vozila

Št. Izdelka
K27096
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Motorno olje Shell Helix Ultra Racing 10W-60

Shell Helix Ultra Racing 10W-60 uporablja patentirano Shell PurePlus tehnologijo in z
visoko viskoznostjo zagotavlja zaščito motorja v ekstremnih in dirkalnih pogojih.

1

Območje uporabe
• Za predelane in dirkalne motorje, ki jih poganja bencin, dizelsko gorivo in plin, ali celo
biodizel in zmes bencin-etanola
Prednosti/Izvedbe
• Višja viskoznost olja zagotavlja v primerjavi z manj viskoznimi olji izjemno zaščito ležajev
v ekstremnih pogojih in pri dirkanju
Tehnični podatki
• Gostota pri 15 °C [kg/m³]
• Plamenišče (COC) [°C]
• Točka tečenja [°C]
• Kin. viskoznost pri 40 °C [mm²/s]
• Kin. viskoznost pri 100 °C [mm²/s]

845,8
250
-42
160,1
23,1

Specifikacije
• ACEA A3/B3, A3/B4; API SN/CF; Ferrari
Pakiranje
12 x 1-L-plastenka

Št. Izdelka
577035

Motorno olje Shell Helix Ultra Racing 5W-40

Shell Helix Ultra Racing 5W-40 uporablja patentirano Shell PurePlus tehnologijo in z
visoko viskoznostjo zagotavlja zaščito motorja v ekstremnih in dirkalnih pogojih.
Območje uporabe
• Za predelane in dirkalne motorje, ki jih poganja bencin, dizelsko gorivo in plin, ali celo
biodizel in zmes bencin-etanola
Prednosti/Izvedbe
• Višja viskoznost olja zagotavlja v primerjavi z manj viskoznimi olji izjemno zaščito ležajev
v ekstremnih pogojih in pri dirkanju
Tehnični podatki
• Gostota pri 15 °C [kg/m³]
• Plamenišče (COC) [°C]
• Točka tečenja [°C]
• Kin. viskoznost pri 40 °C [mm²/s]
• Kin. viskoznost pri 100 °C [mm²/s]

840,3
242
-45
79,1
13,1

Specifikacije
• ACEA A3/B3, A3/B4; API SN; Ferrari
Pakiranje
12 x 1-L-plastenka

Št. Izdelka
G95414

209-L-sod

G95527
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1

Motorno olje Shell Helix Ultra SN Plus 0W-20

Shell Helix Ultra SN Plus 0W-20 je popolnoma sintetično motorno olje s posebno nizko
viskoznostjo, ki temelji na inovativni Shell PurePlus tehnologiji, ki spreminja naravni plin
v popolnoma čisto bazno olje. Dopolnjuje ga aktivna tehnologija čiščenja in je predvsem
namenjen za varčne motorje proizvajalcev, ki zahtevajo motorno olje za nižjo porabo
goriva s specifikacijo GM dexost1™GEN 2 [Licence D10716HK014]. Je eno prvih motornih
olj, ki je izpolnilo novo specifikacijo API SN PLUS.
Območje uporabe
• Za sodobne bencinske motorje, predvsem za tiste s turbopolnilnikom in neposrednim
vbrizgavanjem (TGDI)
• Primerno tudi za sodobne bencinske motorje s katalizatorjem
• Za vozila, kjer se priporoča uporaba motornega olja SAE 5W-20 s specifikacijami API SN
PLUS, SN, SM, SL ali ILSAC GF-5
Prednosti/Izvedbe
• Zagotavlja maksimalno zaščito v najtežjih pogojih delovanja, tako v zelo vročih kot zelo
hladnih klimatskih pogojih
• Nobeno drugo motorno olje ne ohranja motorja tako blizu čistosti novega iz tovarne
(izjava na podlagi ''Sequence VG'' testa usedlin s 5W-30 oljem)
• Izjemna zaščita pred obrabo
• Posebna formulacija z nizkim izparevanjem skrbi za manjšo porabo olja in potrebo po
dolivanju
Tehnični podatki
• Gostota pri 15 °C [kg/m³]
• Plamenišče (COC) [°C]
• Točka tečenja [°C]
• Kin. viskoznost pri 40 °C [mm²/s]
• Kin. viskoznost pri 100 °C [mm²/s]

836
204
-48
43,40
8,60

Specifikacije
• ACEA A1/B1; API SN; API SN PLUS; Chrysler MS-6395; ILSAC GF-5; GM dexost1™GEN 2
[Licence D10716HK014]
Pakiranje
12 x 1-L-plastenka

Št. Izdelka
J17274

209-L-sod

H91370

Motorno olje Shell Helix Ultra A5/B5 0W-30

Shell Helix Ultra A5 / B5 0W-30 je popolnoma sintetično motorno olje, ki temelji na
inovativni tehnologiji Shell PurePlus (bazno olje iz zemeljskega plina).
Območje uporabe
• Za bencinske, dizelske in plinske motorje
• Primerno za mešanice biodizla, bencina in etanola
• Prilagojena za vozila, kjer je priporočljivo motorno olje A5 / B5 0W-30, kot za nekatere
avtomobile Volvo
Prednosti/Izvedbe
• Vrhunska zaščita pred obrabo in korozijo
• Nizka viskoznost in nizko trenje - do 2,1% prihranka goriva v primerjavi z industrijskim
referenčnim oljem
• Zaščita pred tvorbo blata
• Odlična odpornost proti staranju
• Formulacija olja z majhnim izhlapevanjem
• Izjemne nizkotemperaturne lastnosti
Tehnični podatki
• Gostota pri 15 °C [kg/m³]
• Plamenišče (COC) [°C]
• Točka tečenja [°C]
• Kin. viskoznost pri 40 °C [mm²/s]
• Kin. viskoznost pri 100 °C [mm²/s]

836,6
234
-60
57,11
10,5

Specifikacije
• ACEA A5/B5; API SL
Pakiranje
12 x 1-L-plastenka
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Motorno olje Shell Helix Ultra ECT AH (C3) 5W-30
1

Shell Helix Ultra ECT AH (C3) 5W-30 je preizkušen na progah najbolj zahtevnih dirkalnih
tekmovanj. Hyundai zaupa v Shell Helix, ko se zahteva zanesljivo delovanje pri najvišjih
obremenitvah motorja. World Rally Championship je ultimativni test za zaščito ter čistilne
sposobnosti za najbolj vitalne dele motorja. S preizkušeno tehnologijo čiščenja Shell Helix
tako omogoča zaščito preizkušeno na dirkah tudi za običajna cestna vozila.
Območje uporabe
• Za vozila Hyundai, ki zahtevajo olje s specifikacijo ACEA C3
Tehnični podatki
• Gostota pri 15 °C [kg/m³]
• Plamenišče (COC) [°C]
• Točka tečenja [°C]
• Kin. viskoznost pri 40 °C [mm²/s]
• Kin. viskoznost pri 100 °C [mm²/s]

836,1
238
-45
69,02
12,11

Specifikacije
• ACEA C3; Priporočljivo za Hyundai
Pakiranje
12 x 1-L-plastenka

Št. Izdelka
B49692

Motorno olje Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30

Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30 je popolnoma sintetično motorno olje, izdelano na
osnovi inovativne Shell PurePlus tehnologije, ki spreminja naravni plin v popolnoma
čisto bazno olje. Dopolnjuje ga aktivna tehnologija čiščenja kot tudi tehnologija emisijske
kompatibilnosti (ECT) za zaščito sistemov naknadne obdelave izpušnih plinov, s čimer se
uvršča med najnaprednejša motorna olja za osebna vozila v Shell asortimanu.
Območje uporabe
• Za novejša osebna vozila z bencinskimi motorji ter dizelskimi motorji s filtri trdih delcev
kot tudi vozila na zemeljski plin
Prednosti/Izvedbe
• Nizka viskoznost in nizko trenje zagotavlja do 2,6% manjšo porabo goriva (test porabe
goriva ACEA M 111 v primerjavi z referenčnim oljem)
• Zagotavlja izjemno čistost batov in odlično korozijsko zaščito
• Posebna formulacija z nizkim izparevanjem skrbi za manjšo porabo olja in potrebo po
dolivanju
• Najnaprednejša Shell tehnologija za zaščito sistemov naknadne obdelave izpušnih
plinov kot so katalizatorji pri bencinskih motorjih in filtri trdih delcev pri dizelskih
motorjih
• Nobeno drugo olje ne ohranja motorja bližje tovarniškemu čistem stanju (izjava, ki
temelji na testu blata Sequence VG za olja 0W-30)
• Do 4-krat boljša zaščita pred obrabo, kot je zahtevano v specifikaciji API-SN (na osnovi
testa Sequence IVA API SN z 0W-30 olji) in do 50% boljši od zahtev ACEA C2/C3, ki
temelji na preskusu motorja OM646LA ACEA C2/C3 z 0W-30 olji)
Tehnični podatki
• Gostota pri 15 °C [kg/m³]
• Plamenišče (COC) [°C]
• Točka tečenja [°C]
• Kin. viskoznost pri 40 °C [mm²/s]
• Kin. viskoznost pri 100 °C [mm²/s]

838
226
-51
58,7
11,9

Specifikacije
• ACEA C2, C3; API SN; VW 504.00/507.00; MB 229.52, 229.51, 229.31; Porsche C30;
Izpolnjuje zahteve Fiat 9.55535-GS1 in Fiat 9.55535-DS1 (ni premeren za Fiat SDE
1.3L Euro 6 motorje)
Pakiranje
12 x 1-L-plastenka

Št. Izdelka
A91429

3 x 5-L-plastenka

B46140

55-L-sod

A91434

209-L-sod

A91431
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1

Motorno olje Shell Helix Ultra ECT C3 5W-30

Shell Helix Ultra ECT C3 5W-30 je popolnoma sintetično motorno olje, izdelano na osnovi
inovativne Shell PurePlus tehnologije, ki spreminja naravni plin v popolnoma čisto bazno
olje. Dopolnjuje ga aktivna tehnologija čiščenja kot tudi tehnologija emisijske kompatibilnosti (ECT) za zaščito sistemov naknadne obdelave izpušnih plinov, s čimer se uvršča med
najnaprednejša motorna olja za osebna vozila v Shell prodajnem programu.
Območje uporabe
• Za novejša osebna vozila z bencinskimi motorji ter dizelskimi motorji s filtri trdih delcev
kot tudi vozila na zemeljski plin
Prednosti/Izvedbe
• Neprekosljiva zaščita pred tvorbo oblog, ščiti visoko zmogljive motorje pred izgubo moči
zaradi nastajanja oblog
• Nizka viskoznost in nizko trenje zagotovlja do 1,7% nižjo porabo goriva (ACEA M 111
test porabe goriva v primerjavi z referenčnim oljem)
• Izredne nizko temperaturne lastnosti in visoka odpornost na mehanske obremenitve
• Formulacija z nizkim izparevanjem omogoča majhno porabo olja in manjšo potrebo po
dolivanju
• Najnaprednejša Shell tehnologija za zaščito sistemov naknadne obdelave izpušnih
plinov kot so katalizatorji pri bencinskih motorjih in filtri trdih delcev pri dizelskih
motorjih
Tehnični podatki
• Gostota pri 15 °C [kg/m³]
• Plamenišče (COC) [°C]
• Točka tečenja [°C]
• Kin. viskoznost pri 40 °C [mm²/s]
• Kin. viskoznost pri 100 °C [mm²/s]

836,1
238
-45
69,02
12,11

Specifikacije
• ACEA C3; API SN; BMW LL-04; Chrysler MS-11106; GM dexos2
(številka licence GB2C0710014); MB 229.51, 229.31
Pakiranje
12 x 1-L-plastenka

Št. Izdelka
B13703

55-L-sod

B13696

209-L-sod

B13686

Maziva za osebna in lahka tovorna vozila

41

1

1

Motorno olje
Posebni proizvodi

shop.haberkorn.si

Motorno olje Shell Helix HX7 ECT 5W-40
1

Shell Helix HX7 ECT 5W-40 skupaj s Shell-ovo inovativno tehnologijo emisijske kompatibilnosti (ECT) ščiti sisteme naknadne obdelave izpušnih plinov. Na osnovi sintetične
tehnologije baznih olj in edinstvene Shell-ove tehnologije aktivnega čiščenja pomaga
ščititi visoko zmogljive motorje pred izgubo zmogljivosti zaradi nastajanja škodljivih oblog
s čimer omogoča visoko učinkovito delovanje motorja.
Območje uporabe
• Za novejša osebna vozila z bencinskimi motorji ter dizelskimi motorji s filtri trdih delcev
kot tudi vozila na zemeljski plin
Prednosti/Izvedbe
• Zmanjšuje trenje v motorju s čimer prispeva k manjši porabi goriva in zmanjšuje emisije
izpušnih plinov
• Ščiti katalizatorje pri bencinskih motorjih
• Ohranja čistost filtrov trdih delcev, ščiti pred oblogami pepela, ki sicer blokirajo sistem
naknadne obdelave izpušnih plinov in s tem zmanjšujejo moč motorja
Tehnični podatki
• Gostota pri 15 °C [kg/m³]
• Plamenišče (COC) [°C]
• Točka tečenja [°C]
• Kin. viskoznost pri 40 °C [mm²/s]
• Kin. viskoznost pri 100 °C [mm²/s]

835.7
242
-45
72,18
12,78

Specifikacije
• ACEA C3; API SN; MB 229.31
Pakiranje
12 x 1-L-plastenka

Št. Izdelka
955053

209-L-sod

955046
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Olje za osi Shell Spirax S6 AXME 75W-90

Shell Spirax S6 AXME 75W-90 je popolnoma sintetično, visoko zmogljivo transmisijsko
in diferencialno olje. Omogoča največjo zaščito najnovejšim težko obremenjenim ročnim
menjalnikom in diferencialom. Specialna formulacija sintetičnega baznega olja in unikatne
Shellove tehnologije aditiviranja zagotavlja izboljšano mazanje, znižuje temperaturo v
prenosnikih in pripomore k daljši življenjski dobi opreme.

2

Območje uporabe
• Za močno obremenjene končne pogone kot tudi za nesinhronizirane menjalnike
• Posebej zasnovan tako, da ščiti napredne preklopne in osne pogone v gospodarskih vozil
Tehnični podatki
• Gostota pri 15 °C [kg/m³]
• Plamenišče (COC) [°C]
• Točka tečenja [°C]
• Kin. viskoznost pri 40 °C [mm²/s]
• Kin. viskoznost pri 100 °C [mm²/s]

878
210
-42
115
15,2

Specifikacije
• SAE J 2360 (PRI GL 0582); Volvo 97312; ; MAN 342 Tip S1, 341 GA-2; Meritor 076-N,
Meritor (EU) podaljšan interval; ZF TE-ML 05B, 12L, 12N, 16F, 17B, 19C, 21B; Scania
STO 2:0 G, 2:0 A FS; DAF; Mack GO-J; API GL-5, MT-1; US Military MIL-PRF-2105E;
ustreza Iveco 18-1805 – podaljšan interval
Pakiranje
20-L-kantica

Št. Izdelka
664718

209-L-sod

664717

Olje za osi Shell Spirax S5 ATE 75W-90

Shell Spirax S5 ATE 75W-90 je sintetično, visoko zmogljivo menjalniško olje, ki je bil
razvito, da izpolnjuje najvišje zahteve zelo obremenjenih pogonskih sistemov.
Območje uporabe
• Za močno obremenjene menjalnike, kjer je pogon in menjalnik v skupnem ohišju in se
maže z oljem, še posebej za pogonski sklop pri športnih avtomobilih
• Za močno obremenjena osna gonila in sinhronizirano in ne-sinhronizirano uporabo
Tehnični podatki
• Gostota pri 15 °C [kg/m³]
• Plamenišče (COC) [°C]
• Točka tečenja [°C]
• Kin. viskoznost pri 40 °C [mm²/s]
• Kin. viskoznost pri 100 °C [mm²/s]

879
205
-45
81,0
14,9

Specifikacije
• API GL-4, GL-5, MT-1; Ferrari; Getrag; MB 236.26
Pakiranje
20-L-kantica

Maziva za osebna in lahka tovorna vozila
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2

Olje za osi Shell Spirax S3 ALS 85W-90

Shell Spirax S3 ALS 85W-90 je visoko zmogljivo olje, namenjeno za diferenciale z
omejenim zdrsom s posebej izbranimi dodatki LS (Limited Slip). Razvito posebej za osi
vozil z diferenciali z omejenim zdrsom in menjalniki ZF.
Območje uporabe
• Za gospodarska vozila, vključno z gradbeno mehanizacijo in avtobuse ter osebna vozila z
omejenim zdrsom diferenciala
• Posebej odobreno za ZF komponente
• Za zmerno do zelo obremenjene pogone, kjer so dovoljena hipoidna olja z LS lastnostmi
(omejen zdrs)
Tehnični podatki
• Točka tečenja (°C)
• Kin. viskoznost pri 100 °C [mm²/s]

-36
16,5

Specifikacije
• API GL-5 Limited Slip; ZF TE-ML 05C, 12C, 21C, 16E; MIL-L-2105D (izpolnjuje zahteve)
Pakiranje

Št. Izdelka
K18152

20-L-kantica

K20979

209-L-sod

Olje za osi Shell Spirax S3 AX 80W-90

Shell Spirax S3 AX 80W-90 je visokozmogljivo diferencialno in menjalniško olje, ki ustreza
standardu API GL-5 za srednje do visoko obremenjene aplikacije cestnih vozil in delovnih
strojev, ki zahtevajo diferencialno olje SAE 80W-90.
Območje uporabe
• Za uporabo v diferencialih in splošno uporabo v določenih menjalnikih
Tehnični podatki
• Gostota pri 15 °C [kg/m³]
• Plamenišče (COC) [°C]
• Točka tečenja [°C]
• Kin. viskoznost pri 40 °C [mm²/s]
• Kin. viskoznost pri 100 °C [mm²/s]

900
220
-30
169
16,8

Specifikacije
• API GL-5; MAN 342 Tip M2; MB 235.6, izpolnjuje 235.0; US Military MIL-L-2105D; ZF
TE-ML 07A, 16C, 17B, 19B, 21A
Pakiranje
20-L-kantica

Št. Izdelka
664702

209-L-sod

664701
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Olje za osi Shell Spirax S2 A 80W-90

Shell Spirax S2 A 80W-90 je visokozmogljivo diferencialno olje, za uporabo v različnih
aplikacijah v diferencialih vozil s težkimi pogoji delovanja.
Območje uporabe
• Za menjalnike vozil, diferenciale, hipoidne prenose, menjalnike motociklov

2

Tehnični podatki
• Gostota pri 15 °C [kg/m³]
• Plamenišče (COC) [°C]
• Točka tečenja [°C]
• Kin. viskoznost pri 40 °C [mm²/s]
• Kin. viskoznost pri 100 °C [mm²/s]

904
175
-27
146
14,7

Specifikacije
• API GL-5
Pakiranje
20-L-kantica

Št. Izdelka
664688

209-L-sod

686931

Olja za osi Shell Spirax S2 A 85W-140

Shell Spirax S2 A 85W-140 je visokozmogljivo diferencialno olje, za uporabo v različnih
aplikacijah v diferencialih vozil s težkimi pogoji delovanja.
Območje uporabe
• Za menjalnike vozil, diferenciale, hipoidne prenose, menjalnike motociklov
Tehnični podatki
• Gostota pri 15 °C [kg/m³]
• Plamenišče (COC) [°C]
• Točka tečenja [°C]
• Kin. viskoznost pri 40 °C [mm²/s]
• Kin. viskoznost pri 100 °C [mm²/s]

908
215
-15
358
25,6

Specifikacije
• API GL-5
Pakiranje
20-L-kantica

Št. Izdelka
848787

209-L-sod

664689
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Olja za osi Shell Spirax S2 ALS 90

Shell Spirax S2 ALS 90 je visokozmogljivo olje za diferenciale z omejenim zdrsom.
Območje uporabe
• Za pogonske sklope gospodarskih vozil, vključno z delovnimi stroji, avtobusi in
avtomobili, ki so opremljeni z diferencialom z omejenim zdrsom
Tehnični podatki
• Gostota pri 15 °C [kg/m³]
• Plamenišče (COC) [°C]
• Točka tečenja [°C]
• Kin. viskoznost pri 40 °C [mm²/s]
• Kin. viskoznost pri 100 °C [mm²/s]

909
210
-18
155
15

2

Specifikacije
• API GL-5
Pakiranje
20-L-kantica

Št. Izdelka
664691

209-L-sod

664690
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 lje za ročne menjalnike Shell Spirax S6
O
GXME 75W-80

Shell Spirax S6 GXME 75-80 je popolnoma sintetično, z gorivom varčno olje ročnih
menjalnikov za daljše servisne intervale. Njegova visoka zmogljivost in izjemna zaščita
izpolnjujeta zahteve današnjih in prihodnjih visoko obremenjenih ročnih menjalnikov
gospodarskih vozil. Specialna formulacija popolnoma sintetičnih baznih olj in nova
tehnologija aditivov tako skrbijo za izboljšano mazanje, kot tudi za daljšo življenjsko dobo
menjalnikov.

2

Območje uporabe
• Za sinhronske menjalnike, vključno s tistimi z integriranimi retarderji, kot tudi za
srednje obremenjene osne pogone.
Tehnični podatki
• Gostota pri 15 °C [kg/m³]
• Plamenišče (COC) [°C]
• Točka tečenja [°C]
• Kin. viskoznost pri 40 °C [mm²/s]
• Kin. viskoznost pri 100 °C [mm²/s]

850
250
-51
53,7
9,55

Specifikacije
• API GL-4; MAN 341 tip E3 in Z4; ZF TE-ML 01L, 02L, 16K
Pakiranje
20-L-kantica

Št. Izdelka
682027

209-L-sod

682033

Olje za ročne menjalnike Shell Spirax S4 G 75W-90
Shell Spirax S4 G 75W-90 je visokozmogljivo menjalniško olje na sintetični osnovi, ki je
bilo razvito za ročne menjalnike v osebnih in lažjih gospodarskih vozilih skupine Volkswagen.

Območje uporabe
Za menjalnike osebnih vozil, ki potrebujejo zmogljiva sintetična maziva in izvrstno vzdržljivost tornih oblog.
Tehnični podatki
• Gostota pri 15 °C [kg/m³]
• Plamenišče (COC) [°C]
• Točka tečenja [°C]
• Kin. viskoznost pri 40 °C [mm²/s]
• Kin. viskoznost pri 100 °C [mm²/s]

868
134
-42
64,2
14

Specifikacije
• API GL-4; VW TL 501.50 (izpolnjuje zahteve)

Pakiranje
20-L-kantica

Maziva za osebna in lahka tovorna vozila
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Olje za ročne menjalnike Shell Spirax S4 G 75W-80
Shell Spirax S4 G 75W-80 je visokozmogljivo menjalniško olje na sintetični osnovi, ki je
bilo razvito za ročne menjalnike v osebnih vozilih skupine PSA.

Območje uporabe
• Za ročne menjalnike osebnih vozil iz skupine PSA
• Za ročne menjalnike, ki delujejo v težkih pogojih obratovanja pod visokimi obremenitvami
Tehnični podatki
• Gostota pri 15 °C [kg/m³]
• Plamenišče (COC) [°C]
• Točka prelivanja [°C]
• Kin. viskoznost pri 40 °C [mm²/s]
• Kin. viskoznost pri 100 ° C [mm²/s]

891
185
-39
47
8,1

2

Specifikacije
• API GL-4; PSA Standard B71 2315

Pakiranje
12 x 1-L-plastenka

Št. Izdelka
B83062

209-L-sod

G95581
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Olje za ročne menjalnike Shell Spirax S3 G 80W

Shell Spirax S3 G 80W je večnamensko olje za ročne menjalnike znamke Mecedes-Benz in
ostalih OEM. Posebej izbrana mineralna olja in paket aditivov najnovejše tehnologije vodijo
do izboljšanega mazanja pogonske enote in do podaljšanih intervalov menjave olja.
Območje uporabe
• Za sinhronske menjalnike in srednje obremenjene osne pogone.

2

Tehnični podatki
• Gostota pri 15 °C [kg/m³]
• Plamenišče (COC) [°C]
• Točka tečenja [°C]
• Kin. viskoznost pri 40 °C [mm²/s]
• Kin. viskoznost pri 100 °C [mm²/s]

885
210
-33
78
9,5

Specifikacije
• API GL-4; MAN 341 Tip E2 in Z2; MB 235.5; ZF TE-ML 02B, 17A; Eaton (zunaj ZDA
ustreza); Isuzu (ustreza)
Pakiranje
20-L-kantica

Št. Izdelka
848823

209-L-sod

664703
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Olje za ročne menjalnike Shell Spirax MA 80W

Shell Spirax MA 80W je avtomobilsko EP menjalniško olje (Extreme Pressure) z večnamenskim sistemom aditivov.
Območje uporabe
• Za gospodarska vozila, ki potrebujejo EP-menjalniško olje (Extreme Pressure)
• Oblikovan v skladu z zahtevami proizvajalcev Mercedes Benz in ZF
Prednosti/Izvedbe
• Z posebej izbranimi aditivi
• Odlične lastnosti proti obrabi, rji in oksidaciji
Tehnični podatki
• Gostota pri 15 °C [kg/m³]
• Plamenišče (COC) [°C]
• Točka tečenja [°C]
• Kin. viskoznost pri 40 °C [mm²/s]
• Kin. viskoznost pri 100 °C [mm²/s]

2

896
200
-36
81
9,7

Specifikacije
• API GL-4; MB 235.1; MAN 341 tip E1, Z1; ZF TE-ML 17A
Pakiranje
20-L-kantica
209-L-sod

Maziva za osebna in lahka tovorna vozila
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 lje za avtomatske menjalnike Shell Spirax S6
O
ATF X

Shell Spirax S6 ATF X je sintetično visoko zmogljivo mazivo, ki je bilo razvito zato, da
se izpolnijo zahteve servisa menjave olj avtomatskih menjalnikov, ki zahtevajo nizko
viskoznost.

2

Območje uporabe
• Za avtomatske menjalnike za osebna vozila
• Za menjalnike in hidravlične sisteme gospodarskih vozil
• Za servo volane
Prednosti/Izvedbe
• Zanesljiva zaščita pred obrabo
• Visoka združljivost z različnimi vrstami tesnil
• Izjemno visoka odpornost proti staranju
Tehnični podatki
• Gostota pri 15 ° C [kg/m³]
• Plamenišče (COC) [°C]
• Kin. viskoznost pri 100 °C [mm²/s]

850
190
6,2

Specifikacije
• Primeren za uporabo pri naslednjih proizvajalcih vozil: Audi; BMW; BOSCH; Chrysler;
Fiat; Ford; GM; Honda; Hyundai; Jaguar; KIA; Land Rover; Mazda; Mercedes Benz; MINI;
Mitsubishi; Nissan; Opel; Peugeot; Porsche; Renault; Suzuki; Toyota; Volvo; VW in ostalih
(za podrobne specifikacije, odobritve in priporočila glejte tehnični list)
Pakiranje

Št. Izdelka
K56733

20-L-kantica

 lje za avtomatske menjalnike Shell Spirax S5
O
ATF X

Shell Spirax S5 ATF X je sintetično visoko zmogljivo mazivo, ki je bilo razvito zato, da se
izpolnijo zahteve servisa menjave olj avtomatskih menjalnikov.
Območje uporabe
• Za avtomatske menjalnike številnih azijskih, severnoameriških in evropskih
proizvajalcev.
Tehnični podatki
• Gostota pri 15 °C [kg/m³]
• Plamenišče (COC) [°C]
• Kin. viskoznost pri 40 °C [mm²/s]
• Kin. viskoznost pri 100 °C [mm²/s]

850
190
35
7,2

Specifikacije
• Primeren za uporabo v aplikacijah z naslednjimi zahtevami: Allison C-4; Aisin JWS 3309
(vse aplikacije); JASO 1-A, 2A-02; Ford Mercon V, Mercon; General Motors Dexron,
Dexron II, Dexron III; Toyota T III, T IV
Pakiranje
209-L-sod

Maziva za osebna in lahka tovorna vozila
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 lje za avtomatske menjalnike Shell Spirax S5
O
CVT X

Shell Spirax S5 CVT X je visokokakovostno sintetično olje za menjalnike, ki je bilo razvito
za uporabo v osebnih avtomobilih, kjer je potrebna uporaba tekočine CVT (Continuous
Variable Transmission).
Območje uporabe
• Za menjalnike z verižnimi ali potisnimi jermeni različnih proizvajalcev
Prednosti/Izvedbe
• Daljša življenjska doba komponent
• Daljši intervali menjave olja
• Odlična pretočnost pri nizkih temperaturah
Tehnični podatki
• Gostota pri 15 °C [kg/m³]
• Plamenišče (COC) [°C]
• Kin. viskoznost pri 40 °C [mm²/s]
• Kin. viskoznost pri 100 °C [mm²/s]

2

831,7
208
26,3
6,2

Specifikacije
• Primeren za uporabo pri naslednjih proizvajalcih vozil z zahtevami: VW/Audi G052 516
A2; VW G052 180 A2; Nissan NS-2/NS-3; Toyota CVTF-FE/TC; Honda HCF-2; Subaru
CVTF Lineartronic & High Torque CVT; Mitsubishi CVTF-J1 & J4; Suzuki VTF; Jeep CVTF
+4; MB 236.20; različni kitajski proizvajalci originalne opreme (OEM)
Pakiranje
12 x 1-L-plastenka
20-L-kantica
209-L-sod

Maziva za osebna in lahka tovorna vozila
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 lje za avtomatske menjalnike Shell Spirax S5
O
DCT X

Shell Spirax S5 DCT X je sintetično visoko zmogljivo olje za menjalnike, ki je bilo razvito
za uporabo v osebnih avtomobilih, ki so opremljeni z menjalniki DCT (menjalniki z dvojno
sklopko).
Območje uporabe
• Za menjalnike z dvojno sklopko različnih proizvajalcev

2

Prednosti/Izvedbe
• Gladke menjave prestav
• Skrbi za diolgo življenjsko dobo komponent
• Daljši intervali menjave olja
• Zagotavlja odlično pretočnost pri nizkih temperaturah
Tehnični podatki
• Gostota pri 15 ° C [kg/ ³]
• Plamenišče (COC) [° ]
• Kin. viskoznost pri 40 °C [mm²/s]
• Kin. viskoznost pri 100 °C [mm²/s]

848
220
36,48
7,55

Specifikacije
• Primeren za uporabo pri naslednjih proizvajalcih vozil: Audi; BMW; Citroen; Ford;
Mercedes Benz; Nissan; Peugeot; Seat; Škoda; VW; Volvo in ostalih (za podrobne
specifikacije, odobritve in priporočila glejte tehnični list)
Pakiranje
20-L-kantica

Maziva za osebna in lahka tovorna vozila
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 lje za avtomatske menjalnike Shell Spirax S4
O
ATF HDX

Shell Spirax S4 ATF HDX je visoko zmogljivo menjalniško olje za moderne samodejne
menjalnike. Olje vrhunske kvalitete, narejeno iz baznega olja iz sintetične tehnologije Shell
XHVI, ki omogoča podaljšane intervale menjave olja tudi v najtežjih pogojih delovanja.
Območje uporabe
• Za avtomatske menjalnike v najtežjih pogojih delovanja
Tehnični podatki
• Gostota pri 15 °C [kg/m³]
• Plamenišče (COC) [°C]
• Točka tečenja [°C]
• Kin. viskoznost pri 40 °C [mm²/s]
• Kin. viskoznost pri 100 °C [mm²/s]

2

852
180
-51
37
7.6

Specifikacije
• MAN 339 Tip V2 in Z2; MB 236.9; Voith 55.6336xx (standardni interval do 120.000
km); ZF TE-ML 03D, 04D, 09, 14B, 16L, 17C; Volvo 97341:39; izpolnjuje zahteve Allison
C-4, Ford Mercon in General Motors Dexron IIIG;
Pakiranje
12 x 1-L-plastenka

Št. Izdelka
664808

20-L-kantica

664707

209-L-sod

664706
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 lje za avtomatske menjalnike Shell Spirax S2
O
ATF AX

Shell Spirax S2 ATF AX je visoko kvalitetno olje za menjalnik, ki omogoča zanesljivo in
nemoteno delovanje številnih avtomatskih menjalnikov s konstantnim visokim udobjem
prestavljanja.
Območje uporabe
• Za menjalnike osebnih in gospodarskih vozil, servo-krmiljenje in hidravlične sisteme

2

Tehnični podatki
• Gostota pri 15 °C [kg/m³]
• Plamenišče (COC) [°C]
• Točka tečenja [°C]
• Kin. viskoznost pri 40 °C [mm²/s]
• Kin. viskoznost pri 100 °C [mm²/s]

874
180
-45
34,6
7,1

Specifikacije
• Ford Mercon; MAN 339 Tip V1 in Z1; MB 236.6; Renk; Voith 55.6335xx; ZF TE-ML 03D,
04D, 09, 11A, 14A; primerno tudi za Allison C-4 in General Motors Dexron IID
Pakiranje
12 x 1-L-plastenka

Št. Izdelka
664806

20-L-kantica

664693

209-L-sod

664692

Maziva za osebna in lahka tovorna vozila
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Olje za avtomatske menjalnike Shell ATF 134 FE

Shell ATF 134 FE je premium olje za avtomatske menjalnike osebnih vozil znamke
Mercedes-Benz. Razvito je bilo kot olja za prvo polnjenje in servisno olje, tako da zadostuje
vsem zahtevam Mercedes-Benz. Ima visoko termično in oksidativno stabilnost, kot tudi
konstantno vrednost trenja pri odlični strižni stabilnosti.
Območje uporabe
• Zasnovan za 7-stopenjski avtomatski menjalnik Mercedes-Benz (NAG2FE+)
Uporaba/Napotki
• Se ne sme uporabljati v starejših 5- in 7-stopenjskih avtomatskih
menjalnikih Mercedes-Benz
Tehnični podatki
• Gostota pri 15 °C [kg/m³]
• Plamenišče (COC) [°C]
• Točka tečenja [°C]
• Kin. viskoznost pri 40 °C [mm²/s]
• Kin. viskoznost pri 100 °C [mm²/s]

2

845
185
-51
19
4.4

Specifikacije
• MB 236.15
Pakiranje
209-L-sod

Št. Izdelka
652738

Olje za avtomatske menjalnike Shell ATF 134

Shell ATF 134 je premium olje za avtomatske menjalnike za osebna vozila znamke
Mercedes-Benz. Razvito je bilo kot olje za prvo polnjenje in servisno olje, s tem zadostuje
vsem zahtevam Mercedes-Benz-a.
Območje uporabe
• Za 5- in 7-stopenjske avtomatske menjalnike Mercedes-Benz-a in za menjalnik NAG2V
Sport.
Tehnični podatki
• Gostota pri 15 °C [kg/m³]
• Plamenišče (COC) [°C]
• Točka tečenja [°C]
• Kin. viskoznost pri 40 °C [mm²/s]
• Kin. viskoznost pri 100 °C [mm²/s]

847
202
-51
29
6,2

Specifikacije
• MB 236.14
Pakiranje
209-L-sod

Maziva za osebna in lahka tovorna vozila
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Masti na osnovi litija

3

S. 60

3
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Masti
Masti na osnovi litija
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Mast Shell Gadus S3 V220C 2

Shell Gadus S3 V220C 2 je prvorazredna večnamenska mast z odlično mehansko
stabilnostjo, dobro odpornostjo proti vodi in učinkovito zaščito pred korozijo.
Območje uporabe
• Za težko obremenjene ležaje v zunanji uporabi, kot npr. v gradbeništvu, kmetijstvu
• Za gorske železnice, na smučiščih in kamnolomih
• Za najtežje primere uporabe kot je mazanje kolesnih ležajev vozil, vibracijskih sit,
lomilcev kamnov, transportnih trakov, v rudarstvu in napravah za litje

3

Tehnični podatki
• Delovna penetracija pri 25 °C
• Kin. viskoznost pri 40 °C [mm²/s]
• Kin. viskoznost pri 100 °C [mm²/s]
• Kapljišče [°C]
• Temperaturno območje
Material
• Barva

265-295
220
19
240
-20°C do +140°C (za kratek čas do +150°C)

rdeča

Specifikacije
• ASTM D4950 LB-GC; SEB 18 12 53
Pakiranje
12 x 400g-kartuša (Lube-Shuttle)

Št. Izdelka
J42184

18-kg-kantica

664625

50-kg-kantica

664626

180-kg-sod

664627

Mast Shell Gadus S2 V220AC 2

Shell Gadus S2 V220AC 2 je visoko zmogljiva, večnamenska mast z lastnostmi EP. Je zelo
dobro odporna na vodo in ima odlično zaščito pred korozijo.
Območje uporabe
• Predvsem primerna za mazivna mesta v agresivnem, vlažnem ali mokrem okolju pod
težkimi obremenitvami, kot so npr. udarne obremenitve in vibracije, predvsem v drsnih
in valjčnih ležajih na motornih vozilih, gradbenih in kmetijskih strojih, kot tudi podobnih
aplikacijah v industriji
• Za uporabo v temperaturnem območju -20 °C do +130 °C (največ +140°C)
Tehnični podatki
• Delovna penetracija pri 25 °C
• Kin. viskoznost pri 40 °C [mm²/s]
• Kin. viskoznost pri 100 °C [mm²/s]
• Kapljišče [°C]

265-295
220
18
180

Specifikacije
• ASTM D 4950-08 LB
Pakiranje
12 x 400-g-kartuša

Št. Izdelka
664800

12 x 400-g-kartuša(Lube-Shuttle)

J42194

18-kg-kantica

848691

50-kg-kantica

664620

180-kg-sod

664621
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Hladilne tekočine

S. 62

Čistila za stekla

S. 65

Zavorna tekočina

S. 66

4

4
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Hladilna tekočina Shell Longlife koncentrat

Visoko kvalitetna hladilna tekočina, ki izpolnjuje specifikacije velikega števila proizvajalcev
osebnih in gospodarskih vozil ter industrijskih strojev. Optimalno odvaja toploto in nudi
odlično zaščito pred korozijo in zmrzovanjem.
Območje uporabe
• Za hladilne sisteme avtomobilov, tovornjakov, komercialnih vozil, strojev in industrijskih
obratov
Prednosti/Izvedbe
• Na bazi etilen glikola
• Ne vsebuje silikata in NAP-a
• Barva izdelka: rdeča/vijolična

4

Specifikacije
• Proizvajalec avtomobilov*: Aston Martin; Audi/Seat/Škoda/VW TL-774 D (G12), TL-774
F (G12 +), Škoda 61-0-0257; Chevrolet; Ford WSS-M97B44-D; General Motors GMW
3420; Isuzu; Jaguar/Landrover STJLR 651.5003, Jaguar CMR 8229; Mazda MEZ MN
121 D; proton; Saab B 040 1065
• Proizvajalec komercialnih vozil *: Case New Holland MAT3624; Claas; Cummins CES
14603, CES 14439, serija IS in N14; DAF 74002; Detroit DFS93K217; Deutz Fahr DQC
CB-14; Fendt; Foton Q-FPT 2313005-2013; Hitachi; John Deere JDM H5; Komatsu
07.892 (2009); Liebherr MD1-36-130; MACK 014 GS 17009; Mahle Behr; MAN 324
tip SNF; Mercedes-Benz 325.3; MTU MTL 5048; Renault Trucks 41-01-001 / - -S Tip D;
Valtra; Van Hool; Volvo Gradbeništvo / Tovornjaki; Yanmar
• Industrijski proizvajalec*: Bergenovi motorji 2.13.01; Jenbacher TA 1000-0201;
Kobelco; MAN Diesel & Turbo SE D36 5600; Mitsubishi težka industrija (MHI); SACM
Diesel DLP799861; Semt Pielstick; Tedom; Thermo King; Wärtsilä 32-9011; Waukesha
• Industrijski standardi*: ASTM D3306, D4656, D4985, D6210; Britanski standard BS
6580; JASO M325; ÖNORM V5123; SAE J1034
* izpolnjuje zahteve; izpolnjene so številne druge specifikacije (podrobnosti o tehničnem
listu)
Pakiranje
12 x 1

Št. Izdelka
B60230

20

B60244

55

B60249

209

B60254
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Hladilna tekočina Shell Premium koncentrat

Visoko kvalitetna hladilna tekočina, ki izpolnjuje specifikacije velikega števila osebnih in
gospodarskih vozil ter inudustrijskiih strojev. Optimalno odvaja toploto in nudi izvrstno
zaščito pred korozijo in zmrzovanjem.
Območje uporabe
• Za hladilne sisteme avtomobilov, tovornjakov, komercialnih vozil, strojev in industrijskih
obratov
Prednosti/Izvedbe
• Kombinacija silikatne in karboksilatne ihbitorske tehnologije na osnovi etilenglikola
• Brez potencialno škodljiivh aditivov, kot so nitriti, amini, fosfati, tako da je okolje manj
obremenjeno
• Barva izdelka: zelena/modra
Specifikacije
• Proizvajalec avtomobilov*: Audi/Seat/Skoda/VW TL-774 C (G11); BMW GS 94000;
Chrysler MS-7170; Fiat 9,55523; Ford ESD-M97B49-A; General Motors GME L1301;
Mercedes-Benz 325.0; Porsche TL-774 C (G11); Renault 41-01-001 / - -T; Toyota; Volvo
128 6083/002
• Proizvajalec komercialnih vozil *: Case New Holland JIC-501; Cummins 85T8-2; Deutz
vožnja DQC CA-14; Iveco 18-1830; Mahle Behr; MAN 324 tip NF; Mercedes-Benz
325.2; MTU MTL 5048; Perkins; Volvo Gradbeništvo/Tovornjaki
• Industrijski standardi *: ASTM D3306, D4656, D4985; Britanski standard BS 6580;
JASO M325; SAE J1034
* izpolnjuje zahteve; izpolnjene so številne druge specifikacije (podrobnosti o tehničnem
listu)
Pakiranje
12 x 1

Št. Izdelka
B60222

20

B60235

55

B60248

209

B60252
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Hladilna tekočina Shell Longlife Plus koncentrat

Visoko kakovostna hladilna tekočina na osnovi glikola, ki izpolnjuje specifikacije nekaterih
nemških proizvajalcev osebnih in gospodarskih vozil. Optimalno odvaja toploto in nudi
odlično zaščito pred korozijo in zmrzovanjem.
Območje uporabe
• Za hladilne sisteme avtomobilov, tovornjakov, komercialnih vozil in strojev
Prednosti/Izvedbe
• Na osnovi etilen glikola
• Vsebuje Lobrid paket iz korozijskih inhibitorjev, ki jih v glavnem sestavljajo organske
kisline in silikatne primesi
• Ne vsebuje nitritov, aminov, fosfatov (brez NAP-a) in borov
• Barva izdelka: rdeča/vijolična
Specifikacije
• Odobritve proizvajalcev osebnih avtomobilov: Audi/Škoda/Seat/VW TL-774 G (G12++)
• Proizvajalci tovornih vozil*: MAN 324 T tip Si-OAT; Mercedes-Benz 325.5
*izpolnjuje navedene specifikacije

4

Pakiranje
20

Št. Izdelka
B60247

55

B60251

209

B60255
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Shell zimska tekočina za čiščenje stekel - koncentrat
Shell zimska tekočina za čiščenje stekel učinkovito odstrani prometno in cestno
umazanijo, sledi olja in sol iz vetrobranskih stekel, žarometov in oken. Preprečuje
zamrznitev in poškodbe naprave za čiščenje stekla in razpršilne šobe.

Prednosti/Izvedbe
• Formula z zmanjšanim izhlapevanjem alkohola zmanjša efekt "hladnih vetrobranskih
stekel" in tako ponovno zmrzovanje
• Učinkovito čiščenje brez črt in drugih sledi, skrbi za boljšo in varnejšo vidljivost pri
težkih, zimskih pogojih
• Primerna za šobe, krome, lake, gumijaste in plastične dele ter polikarbonatne žaromete
Uporaba/Napotki
• Nerazredčeno zaščita proti zmrzovanju do -55 °C
• Pri 1:1 zmesi z vodo zaščita proti zmrzovanju od približno -20 °C
• Pri 1:2 zmesi z vodo zaščita proti zmrzovanju od približno -10 °C

Pakiranje
12 x 1

Št. Izdelka
443774
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Posebni proizvodi
Zavorna tekočina
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Zavorna tekočina Shell DOT 4 ESL

Zavorna tekočina Shell DOT 4 ESL izpolnjuje visoke zahteve posebej za zavorne sisteme, ki
zahtevajo nizko viskoznost.
Območje uporabe
• Za polnjenje zavornih sistemov motornih vozil
Prednosti/Izvedbe
• Visoko vrelišče za varnost tudi pri ekstremnih pogojih
• Optimalna zaščita pred korozijo
• Optimalno mazanje sistema
• Združljiva z vsemi materiali sistema (kovine, gume, plastika)
Pakiranje
6 x 0,5

Št. Izdelka
B83294
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Enostavno bližje.
V 10 državah z več kot 30 podružnicami.
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