Technical Data Sheet

Previous Name: Shell Albida SDM 1

Shell Gadus S3 V770D 1

• Защита при тежки условия на
работа
• Втулки
• Литиев комплекс

Универсална грес, предназначена за много тежки условия на работа

Действие, експлоатационни характеристики,

Наличието на експертен опит на Shell, който помага при

Характеристики & Ползи

разработване на надеждни начини за спестяване на

· Спестявате пари чрез

разходите за широк спектър продукти на Shell.

Намалени разходи по поддръжка, защото могат да се

Малко е вероятно Gadus S3 V770D да предизвика

изразходват по-малко средства за замяна на лагери,

някакви сериозни проблеми, свързани със здравето и

тъй като се предотвратява контактът метал-метал дори

безопасността, когато се използва съгласно указанията и

и при най-сурови условия, благодарение на наличието

в посочените области на приложение, и при условие, че

на специално подбрани добавки.

се спазват стандартите за лична и производствена

Намалена консумация на грес в сравнение с

хигиена. Подробно описание на мерките за безопасност

алтернативни продукти, поради по-добрата адхезионна

може да намерите в съответната Информация за

способност и по-голямата издръжливост спрямо

безопасност на продукта, която може да получите от

измиване и вибрации, което е резултат на

вашия представител на Shell.

разработения от Shell оригинален състав на сместа и

Съзнанието, че използвате продукт, показал отлични

производствената експертиза на фирмата.

резултати от изпитания в многобройни области, особено

Намаляване консумацията на грес дори при високи

в условия на екстремни напрежения/вибрации (например

температури, тъй като греста не се стапя и не потича,

в лагери на главния вал на каменотрошачки).

което се дължи на използвания като уплътнител литиев

Доверието в марката Shell, която гарантира

комплекс.

професионални стандарти и осигурена подкрепа при

По-ниски разходи за отстраняване на отпадъчната

всякакви проблеми по смазването.

изразходвана грес, което е резултат на по-

Главни приложения, Основни приложения

икономичното използване на продукта.
Намаляване общите разходи за труд, благодарение на
увеличени интервали между отделните смазвания и помалко време на принудителен престой, което се дължи
на използването на този специализиран продукт,
притежаващ много високи технически показатели.

·

Спокойствие чрез

· Стоманодобивна, минна, циментова и химическа
промишленост.
Бавно и много бавно движещи се плъзгащи и търкалящи
лагери, работещи при следните условия:

Съзнанието, че производството и качествения контрол

· Екстремно високи и постоянни натоварвания в т.ч.
ударни.
изследователската дейност на фирмата и се извършват
· Във водна среда.
в собствени заводи на Shell, които са одобрени от
· Високоскоростни (>200 rpm) зъбни съединители.
Международната организация по стандартизация и се
на Shell се ръководят ИЗЦЯЛО от научно-

подлагат на чести проверки от взискателни към

Спецификации, Одобрения & Препоръки

качеството клиенти.

· Пълен списък с одобрения и препоръки може да се
получи от търговския представител на Shell за региона.
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Типичен Физичен Characteristics
Properties

Method

Клас по NLGI

Shell Gadus S3 V770D 1
1
черен

Цвят

литиев комплекс

Тип сапун на сгъстителя

минерално

Тип на базовото масло
Кинематичен вискозитет

@40°C

cSt

IP 71 / ASTM D445

770

Кинематичен вискозитет

@100°C

cSt

IP 71 / ASTM D445

39

°C

IP 396

240

0.1 mm

IP 50 / ASTM D217

320

Температура на прокапване
Пенетрация

@25°C

добра

Способност за изпомпване на дълго разстояние

Тези характеристики са типични за произвежданите понастоящем продукти. Независимо от това, че продуктите, които ще бъдат
произведени в бъдеще, ще отговарят на спецификацията на Shell, не са изключен отклонения при тези характеристики.

Здраве, Безопасност & Околна среда

· Здраве и безопасност
Shell Gadus S3 V770D не представлява някаква значителна заплаха за здравето и безопасността при правилна
употреба съгласно препоръчаните приложения и поддържане добри норми на промишлена и лична хигиена.
Да се избягва контакт с кожата. Носете непромокаеми ръкавици при боравене с продукта. При контакт с кожата
измийте веднага със сапун и вода.
Ръководство за безопасно боравене с продукта може да се изтегли от адрес: http://www.epc.shell.com/

· Защита на околната среда
Използваното масло предавайте в оторизираните събирателни пунктове. Да не се депонира в канализационната
система, почвата или водните басейни.

Допълнителна информация

· Работен температурен интервал
Shell Gadus S3 V770D се използва в температурния интервал -20°C до +150°C.

· Съвет
Съвети по всички аспекти на приложението на продукта, които не са засегнати в тази листовка, можете да получите
от търговския представител на Shell за вашия регион.
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