Technical Data Sheet

Shell Spirax S3 AX 80W-90
Υψηλής απόδοσης λιπαντικά διαφορικών για γενικές εφαρμογές, προδιαγραφής GL-5
Τα Shell Spirax S3 AX 80W-90 είναι υψηλών επιδόσεων, API GL-5 λιπαντικά κιβωτίων και διαφορικών για µέσες
έως υψηλών φορτίων εφαρµογές εντός και εκτός δρόµου που απαιτούν λιπαντικά SAE 80W-90.

·

Απόδοση, Χαρακτηριστικά και Οφέλη

·

Πολλαπλές εφαρµογές σε οχήµατα

Κιβώτια οχηµάτων, συστήµατα διαφορικών και υποειδών

Υψηλών επιδόσεων λιπαντικά για εφαρµογές API GL-5 που

γραναζιών σε µοτοσυκλέτες, επιβατικά αυτοκίνητα, εµπορικά

µπορούν να απαιτούν λιπαντικά SAE 80W-90, 90, ή 80W.

οχήµατα-φορτηγά, εκτός δρόµου κατασκευαστικός και

Μπορούν να χρησιµοποιηθούν ενίοτε σε εφαρµογές SAE

γεωργικός εξοπλισµός.

·

75W-90 που δεν απαιτούν επιδόσεις σε χαµηλές

·

Γενικά συστήµατα γραναζιών

θερµοκρασίες.

Συστήµατα γραναζιών βοηθητικού εξοπλισµού και µερικός

Δυνατότητα για µεγαλύτερα διαστήµατα αλλαγών

βιοµηχανικός εξοπλισµός.

Τα µεγάλης διάρκειας ζωής πρόσθετα διασφαλίζουν τη

Προδιαγραφές, Έγκρίσεις & Συστάσεις

·
·
·
·
·
·
·

µακροχρόνια προστασία των γραναζιών και την υψηλή
αντοχή στην οξείδωση ώστε να επιτυγχάνονται µεγάλα

·

Διαφορικά οχηµάτων

διαστήµατα αλλαγών.
Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των συστηµάτων µετάδοσης
Εξαιρετική προστασία από το pitting, την αποφλοίωση και
τη φθορά.

Κύριες εφαρµογές

MB-Approval 235.6
MAN: 342 Type M2
ZF TE-ML: 07A, 16C, 17B, 19B, 21A
API Service Classification : GL-5
US Military : MIL-L-2105D
Τα Spirax S3 AX 80W-90 πληρούν τις απαιτήσεις της
προδιαγραφής Mercedes Benz 235.0
Υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις των API GL-5, MT-1.
Για πλήρη λίστα εγκρίσεων από κατασκευαστές και
συστάσεις, παρακαλούµε να συµβουλευτείτε το τοπικό
Τµήµα Τεχνικής Υποστήριξης της Shell.

Τυπικά Φυσικά Xαρακτηριστικά
Properties

Method
SAE J 306

Shell Spirax S3 AX 80W-90
80W-90

ISO 3104

169

ISO 3104

16.8

kg/m

ISO 12185

900

Σηµείο Ανάφλεξης (COC)

0

ISO 2592

220

Σηµείο Ροής

0

ISO 3016

-30

Βαθµός Ιξώδους SAE
Κινηµατικό ιξώδες
Κινηµατικό ιξώδες
Πυκνότητα

@400C
0

@100 C
0

@15 C

mm2/s
2

mm /s
3

C
C

Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι τυπικά της τρέχουσας παραγωγής. Παρόλο που µελλοντικά η παραγωγή θα υπόκειται στις
προδιαγραφές της Shell, µπορεί να υπάρξουν µεταβολές σε αυτά τα χαρακτηριστικά.
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Υγεία, Ασφάλεια & Περιβάλλον

·

Υγεία και Ασφάλεια
Τα Shell Spirax S3 AX 80W-90 δεν αναµένεται να παρουσιάσουν κανένα σοβαρό κίνδυνο για την υγεία ή την ασφάλεια όταν
χρησιµοποιούνται στις συνιστώµενες εφαρµογές και τηρούνται τα σωστά πρότυπα της προσωπικής υγιεινής.
Αποφεύγετε την επαφή µε το δέρµα. Χρησιµοποιείτε µη διαπερατά γάντια για τα χρησιµοποιηµένα λιπαντικά. Μετά από την
επαφή µε το δέρµα, πλυθείτε αµέσως µε σαπούνι και νερό.
Οδηγίες σχετικά µε την Υγεία και την Ασφάλεια διατίθενται στο εκάστοτε Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας που µπορεί να

·

αναζητηθεί στο https://www.epc.shell.com/
Προστασία του περιβάλλοντος
Αφήστε το λιπαντικό σε ένα ενδεδειγµένο σηµείο συλλογής. Μην το απορρίπτετε σε αποχετεύσεις, χώµα ή νερό.

Πρόσθετες πληροφορίες

·

Συµβουλές
Μπορείτε να λάβετε συµβουλές για τις εφαρµογές που δεν καλύπτονται εδώ από τον αντιπρόσωπο της Shell.
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