
Műszaki adatlap

Korábbi neve: Shell Tellus Arctic

Shell Tellus S4 VX 32 Ultra alacsony hőmérsékletre•
Sokoldalú alkalmazás•

Speciális felhasználási célú hidraulikaolaj

A Shell Tellus S4 VX korszerű technológiájú hidraulikaolaj, amely az olyan, extrém alacsony környezeti
hőmérsékleten való használatra lett kifejlesztve, mint a sarkvidéki valamint egyéb hideg környezeti viszonyoknak
kitett területek.

Tulajdonságok és előnyök

A rendszerek alacsony hőmérsékleten és hatékonyan való

működése
·

A Shell Tellus S4 VX nagyon nagy viszkozitási indexe (VI)

biztosítja, hogy a hidraulikaolaj még olyan alacsony

hőmérsékleten is folyik, amilyenen a hagyományos

hidraulikaolaj már túl sűrűn folyó lenne ahhoz, hogy a

berendezés működését lehetővé tegye. Ez nagyon

alacsony hőmérsékleten is lehetővé teszi a berendezések

indítását, úgy, hogy a rendszert egyáltalán nem, vagy csak

minimálisan kell fűteni. Ez megnöveli a berendezések

üzemkészségét és a hidraulikus rendszer hatékonyabb

működését eredményezi, ami viszont az üzemeltetőnek

lehetővé teszi, hogy gépi berendezéseiből nagyobb

teljesítményt hozzon ki.

Rendkívül széles alkalmazási hőmérséklettartomány·
A friss olaj nagy viszkozitási indexe, a nagy mechanikai

nyírásstabilitással együtt lehetővé teszi a nagyon nagy

hőmérséklettartományban való üzemeltetést.

Ezért a Shell Tellus S4 VX lehetővé teszi az egész éven át

tartó üzemeltetést (maximum 750C üzemi hőmérséklet

esetén).

A berendezés védelme·
A Shell Tellus S4 VX gondosan megtervezett, hamumentes

(cink-mentes), kopásgátló adalékokat tartalmaz, amelyek

elősegítik a hidraulikus rendszer kritikus komponenseinek a

kopás elleni védelmét.

A Shell Tellus S4 VX gyártása olyan minőségbiztosítási

rendszerben történik, amely biztosítja, hogy az olaj

maximálisan teljesíti az ISO 4406 21/19/16 tisztasági osztály

követelményeit (a kiszerelésbe, a Shell üzemében való

betöltés állapotában). Mint ahogy a DIN 51524 specifikáció

is elismeri, az olajat a szállítás és a raktározás során

különféle olyan behatások érik, amelyek befolyásolhatják

tisztaságának szintjét.

Alkalmazások

Alacsony hőmérsékletű kültéri hidraulikákban való használat·
A Shell Tellus S4 VX az összes olyan típusú hidraulikus

rendszerben való használatra lett kifejlesztve, amely üzemi

hőmérséklete tartósan nem haladja meg a 750C-t.

A Shell Tellus S4 VX kifejezetten azon rendszerekhez lett

kifejlesztve, amelyeket rendkívül alacsony hőmérsékleten

kell indítani, ugyanakkor a későbbi üzemük során

hőmérsékletük emelkedik.

Megjegyzés: Ajánlatos az üzemeltetőknek a berendezés

gyártójával közösen, előzetesen ellenőrizni, hogy a konkrét

felhasználásra a Shell Tellus S4 VX viszkozitási jellemzői

megfelelőek-e.
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Fizikai jellemzők 

A fenti adatok a jelenleg gyártott termékre jellemzőek. Tekintettel arra, hogy ezen jellemzőknek a jövőben is a Shell

mindenkor érvényes specifikációinak kell megfelelniük, ezek változása lehetséges. 

Specifikációk és jóváhagyások

Komatsu Mining (hideg és sarkvidéki üzemi körülmények, -

500C és 350C között).
·

Az alábbi listákban szerepel vagy ajánlásokkal rendelkezik:

Frigoscandia (alacsony hőmérsékletű hidraulikus

rendszerek)
·

Komatsu (hideg és sarkvidéki körülmények, -500C és 350C

között üzemelő hidraulikus rendszerek).
·

Dietz Automation GmbH (szervószelepek és proporcionális

szelepek tesztberendezései).
·

Kérjük, hogy az egyes berendezéseket tartalmazó teljes

jóváhagyási és ajánlási listáról kérdezze meg a Shell helyi

műszaki tanácsadóját.

Kompatibilitás és keverhetőség

Kompatibilitás·
A Shell Tellus S4 VX olajok megfelelnek a legtöbb

hidraulikus szivattyúban való használatra.

Folyadék kompatibilitás·
A Shell Tellus S4 VX olajok összeférnek a legtöbb

ásványolaj bázisú más hidraulikaolajjal. Mindazonáltal az

ásványolaj bázisú hidraulikafolyadékokat nem szabad más

típusú folyadékokkal keverni (pl. a környezetvédelmi

szempontból elfogadható, vagy a nehezen gyulladó

folyadékok).

Tulajdonságok Szabvány Shell Tellus S4 VX 32

ISO szerinti folyadéktípus ISO 6743-4 HV

Kinematikai viszkozitás @-400C cSt ASTM D445 2624

Kinematikai viszkozitás @400C cSt ASTM D445 33.8

Kinematikai viszkozitás @1000C cSt ASTM D445 9.93

Viszkozitási index ISO 2909 300

Sűrűség @150C kg/m3 ISO 12185 880

Lobbanáspont 0C ISO 2592 (COC) >100

Dermedéspont 0C ISO 3016 -60

Biztonság, egészség- és környezetvédelem

Egészségvédelem és biztonságtechnika·
Az egészségvédelmi és biztonsági útmutatót a megfelelő biztonsági adatlap tartalmazza, amely letölthető a

http://www.epc.shell.com/ oldalról.

Környezetvédelem·
A fáradt olajat az arra kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A kenőanyagot tilos csatornába, talajra vagy élővízbe önteni.

Egyéb információ(k)

Felhasználási tanács·
A termékek jelen leírásban nem említett felhasználása tekintetében szíveskedjék az Ön Shell képviselőjéhez fordulni.
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