
 

Technical Data Sheet

Previous Name: Shell Spirax GX 80W

Shell Spirax S3 G 80W
Високоефективни трансмисионни масла с удължен интервал на смяна, предназначено  за Mercedes и
други производители на оригинално оборудване

Spirax S3 G 80W е трансмисионно масло с удължен интервал на смяна и подобрени експлоатационни
характеристи,  създадено да отговори на бъдещите изисквания към маслата за скоростни кутии.
Оптимизираният състав на маслото на минерална основа и новата технология на добавките, подобряват
смазването на трансмисиите и удължават интервала за смяна на маслото. Високо ефективно масло за
скоростни кутии и трансмисии, предназначено за Mercedes и други производители на оригинално
оборудване.

Експлоатационни характеристики и предимства

 Възможност за по-дълъг срок между смените на

маслото

По-високоефективните добавки осигуряват

дългосрочна защита на трансмисиите. По-дълъгият

живот на маслото, вследствие на по-високата

устойчивост на окисляване, също съдейства за

удължаване на срока за смяна на маслото.

·

По-дълъг живот на трансмисията

Значителните подобрения в защитата срещу износване

предпазват трансмисиите от преждевременна повреда.

Високата устойчивост на окисляване също предпазва

от повреди, предизвикани от образуването на

отлагания в трансмисиите.

·

По-голяма ефективност

Идеалната механична стабилност придава по-добра

течливост на маслото и лесно превключване на

предавките при ниски околни температури.

Фрикционно-модифициращите добавки оптимизират

триенето, като минимизират загубата на мощност и

износването, и по този начин също подобряват

ефективността

·

По-малко екологично замърсяване

Понижено вредно въздействие върху околната среда и

повишена възможност за рециклиране, следствие на

ниското съдържание на хлор. Значително подобрената

съвместимост с материала на уплътнителите повишава

защитата от течове.

·

Основни приложения

Автомобилни трансмисии

Синхронизирани скоростни кутии и средно натоварени

аксиални предавки.

·

Спецификации, одобрения и препоръки

Mercedes Benz: 235.5·
MAN : 341 Тип E2, 341 Тип Z2·
ZF TE-ML : 02B, 17A·
Eaton (ex US) : отговаря·
Isuzu : отговаря·
Сервизна група по API GL-4·
Spirax S3 G 80W покрива и изискване за сервизно

обслужване  Mercedes Benz 235.1

Пълен списък с одобрения и препоръки може да се

получи от търговския представител на Shell за региона.
·
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Типични физични характеристики 

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. 

Properties Method Shell Spirax S3 G 80W

Вискозитетен клас по SAE SAE J 306 80W

Кинематичен вискозитет @40°C mm?/s ISO 3104 78

Кинематичен вискозитет @100°C mm?/s ISO 3104 9.5

Вискозитет индекс ISO 2909 99

Плътност @15°C kg/m? ISO 12185 885

Пламна температура (СОС) °C ISO 2592 210

Температура на течливост °C ISO 3016 -33

Здраве, безопасност и околна среда

Здраве и безопасност·
Spirax S3 G 80W  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

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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