Shell Madeni Yağlar

ÇOK ÇALIŞAN ZİRAİ
EKİPMANLARIN KORUNMASI

ZORLUKLARI AŞMAK İÇİN TASARLANDI

ÜRÜN SEÇİM KILAVUZU

Shell müşteri ihtiyaçlarına cevap olarak enerji verimli, uzun ömürlü
madeni yağlar gibi çözümler üreterek değer yaratan teknolojiyi
kullanmaktadır. Shell, Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika'daki modern
laboratuvarlarda yeni madeni yağların araştırma ve geliştirilmesi için
her yıl önemli bir yatırım yapmaktadır. Tüm Shell madeni yağ ürünlerine
çok titiz geliştirme programları uygulanmaktadır ve Shell, zirai
ekipmanlarınızda kullanılmak üzere onaylanmış veya uygun ürünler
geliştirmek için birçok ekipman üreticisiyle yakın şekilde çalışmaktadır.
Shell madeni yağlarının faydaları tüm dünyadaki zirai ekipmanlarda
sergilenmektedir.

ÜNİVERSAL TRAKTÖR
ŞANZIMAN YAĞLARI
(UTTO)

Shell Rimula R5 LE

Shell Spirax S6 TXME

SENTETİK

SENTETİK

HASAT MAKİNELERİ
İÇİN DİFERANSİYEL
YAĞLARI

HASAT MAKİNELERİ
İÇİN HİDROLİK YAĞ

GRESLER

Shell Rimula R4 L

BİRİNCİ KALİTE

TEKNOLOJİ SİZİN İÇİN ÇALIŞIYOR

DİZEL MOTOR YAĞLARI

Shell Rimula R4 X

ANA ÜRÜNLER

Ağır hizmet dizel motor yağlarından, özel son tahrik yağlarına kadar
Shell, bilim insanlarının uluslararası uzmanlığıyla desteklenen geniş
bir madeni yağ ve servis portföyü sunmaktadır. Madeni yağlarımız,
ekipman üreticisi ve sektörün niteliklerine uyum sağlayarak garanti
sözleşmelerinizin sürmesini sağlar ve makine ömrünü uzatmanıza,
bakım maliyetlerinizi ve emisyonlarınızı azaltmanıza, ekipman
kullanılırlığını artırmanıza yardımcı olabilir.

GİDEREK DAHA ETKİLİ KORUMA

Tarım sektöründe kârlı olmak için, modern, gelişmiş makinelere
güvenirsiniz; bu ekipmanlar üstün performans sunan yüksek kaliteli
madeni yağları gerektirir. Yüksek güçteki ekipmanınızı tüm koşullarda ve
maksimum yükle çalışırken korumanız gerekir. Shell olarak özellikle en
yoğun ekim ve hasat dönemleri gereksinimlerinizi takdir ediyoruz.

GELİSMİS

KÂRLILIĞI ARTTIRMAK İÇİN GELİŞTİRİLDİ

Shell Rimula R2 Extra

Shell Spirax S4 TXM

Çok amaçlı
Shell Gadus S3 V220C

Shell Spirax S3 AX

Shell Spirax S2 A

Shell Tellus S2 V

Çok amaçlı
Shell Gadus S2 V220
Şasi/Çok amaçlı
Shell Gadus S2 V220AC
Pimler ve yataklar
Shell Gadus S2 V220AD

EKSİKSİZ ÜRÜN PORTFÖYÜ

AĞIR HİZMET DİZEL MOTOR YAĞLARINDAN,
ÖZEL SON TAHRİK YAĞLARINA KADAR
SHELL BİLİM İNSANLARININ ULUSLARARASI
UZMANLIĞIYLA DESTEKLENEN GENİŞ BİR
YENİLİKÇİ MADENİ YAĞ ÜRÜNLERİ VE SERVİS
PORTFÖYÜ SUNMAKTADIR.

MOTOR KORUMASI
Shell Rimula dizel motor yağları, motorlar üzerinde en
çok zorlanma meydana getiren üç kritik alanda koruma
sağlamaktadır.
Aşınma. Bir motor yağının hareketli parçaları sürtünmeden
korumaması aşırı ısınma ve aşınmaya yol açabilir. Shell Rimula
yağlarındaki aşınmayı önleyici moleküller, metal yüzeyleri
sürtünmeden koruyan ve böylece aşınmayı engelleyen koruyucu
bir yağlayıcı film tabakası oluşturur.
Tortular. Aşırı piston tortuları silindir ve piston aşınmasına
neden olabilir. Bu durum, motor ömrünü kısaltır ve yağ tüketimini
artırır. Shell Rimula yağları, tortu oluşumunu engelleyen etkin
moleküller içerir
Korozyon. Dizel yakıtın yanması sırasında oluşan asitler,
motor arızasına yol açacak şekilde yağın içine girebilir ve
yataklarda korozyona neden olabilir. Shell Rimula yağları
motoru bu asitlerden koruyan yüksek performanslı nötrleştiriciler
içerir.

Shell, aşağıdakileri içeren ihtiyaçlarınız için doğru madeni yağı kolaylıkla
seçmenize yardımcı olacak kapsamlı bir ürün yelpazesi sunmaktadır
■ ağır hizmet dizel motor yağları
■ üniversal traktör şanzıman yağları (UTTO)
■ süper traktör yağları üniversal (STOU)
■ diferansiyel yağları
■ hidrolik yağlar
■ gresler

DÜNYA LİDERİ SERVİSLER
Shell LubeAnalyst yağ durumu takip servisi, madeni yağlarınız ve
ekipmanınız için bir sağlık kontrolü şeklinde sunulmaktadır. Aşağıdakiler
sayesinde maliyetleri azaltmaya yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır
■ muhtemel yağ veya araç arızalarını kritik bir hal almadan önce tespit
etmek
■ yağ değiştirme sürelerini uzatarak yağ değiştirme için gerekli duruş
sürelerini ve tedarik maliyetlerini azaltmak
■ riskleri azaltmak ve güvenli, güvenilir çalışmalara katkıda bulunmak.

OTOMOTİV ÜRETİCİLERİYLE BİRLİKTE ÇALIŞMA
Günümüzün gelişmiş, maksimum yükte çalışan yüksek güçlü ekipmanları
madeni yağlar konusunda ek taleplerde bulunmaktadır. Piyasanın
ihtiyaçlarına cevap vermek için Shell, sürekli olarak işletme maliyetlerini
azaltmaya yardımcı olacak ve zirai ekipmanınızın verimli şekilde çalışmasını
sağlayacak ürünlerini geliştirmektedir.

SHELL, ÇALIŞMA MALİYETLERİNİ AZALTMANIZA
VE ZİRAİ EKİPMANINIZI ETKİLİ ŞEKİLDE ÇALIŞIR
KILMANIZA YARDIMCI OLMAK İÇİN ÜRÜNLERİNİ
SÜREKLİ OLARAK GELİŞTİRMEKTEDİR.

ÇALIŞMALARINIZDA GÜVENİLİRLİK
Çiftçilerle ve zirai ekipman üreticileriyle uzun yıllar çalıştıktan sonra
Shell madeni yağ uzmanları sektör zorluklarına dair derin bir
anlayış geliştirmişlerdir. Bu uzmanlar; bu bilgi birikimi ve deneyimi,
ekipmanlarınızda sergilenebilen belirgin faydalar sunan teknoloji lideri
ürünler oluşturmak için kullanmaktadır.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN SHELL MADENİ YAĞLAR
TEMSİLCİNİZLE GÖRÜŞÜN.

www.shell.com/lubricants

