Technical Data Sheet

Previous Name: Shell Tellus TD

• Водоустойчивост
• Универсално приложение

Shell Tellus S2 VA 46

Хидравлично масло с миещи свойства и широк температурен обхват на приложение
Shell Tellus S2 VA е индустриална хидравлична течност с миещи свойства, предназначен за използване в
системи, за които се изискват масла с емулгиращи свойства. С използването на цинк-съдържащи
противоизносни добавки се постига надеждна работа и защита в строителни и мобилни системи ,
работещи в широк температурен интервал, има риск от попадане на вода и е важно системата да се
поддържа чиста, без присъствието на твърди частици.

Действие, експлоатационни характеристики,

Kакто отбелязва DIN 51524, маслото се излага на

Характеристики & Ползи

различни влияния при транспорт и съхранение, което

· Защита при най-тежки условия

може да окаже ефект върху класа на чистота.

Shell Tellus S2 VA осигурява допълнителна защита в

Главни приложения, Основни приложения

тежки работни условия, благодарение на доказан пакет
от миещи и цинк-съдържащи добавки:
- Предпазва от акумулиране на вода

· Мобилна техника

- Поддържа твърдите частици в диспергирано
състояние

Земекопна и друга техника, работещи при много тежки

- Предпазва от корозия в присъствие на вода

експлоатационни условия.

- Намалява триенето и износването

· Високият вискозитетен индекс обезпечава надеждна
работа и защита в целия работен диапазон - от студен
старт до достигане на работни температури и тежки
натоварвания.

· Препоръки за категория HLPD
Всички системи, за които се предписват масла от
категория HLPD

· Хидравлични системи за които се предписват
двигателни масла

· Дълъг живот на маслото – намалени разходи за
подръжка
Shell Tellus VA е с висока стабилност срещу механични
и термични натоварвания и обезпечава надеждна

Хидравличен системи, в които се препоръчват моторни
масла от вискозитетен клас по SAE 10W, 20W-20 или 30.

· Други области на приложениние
Смазване на някои индустриални редуктори.

работа и защита до следващата му смяна.

Спецификации, Одобрения & Препоръки

· Поддържане ефективна работа на системата
Осигуряват надеждна работа и защита благодарение
на поддържането по-висок клас на чистота, дори в
тежки условия, подобрено въздухоотделяне и
антипенни характеристики.

· DIN 51502 HVLPD
· ISO 6743/4 L-HV
· ISO 11158 HV
· ASTM 6158-05 HV

Shell Tellus S2 VA се характеризира с много добра

Пълен списък с одобрения и препоръки може да се

филтруемост, това позволява използването на по-

получи от търговския представител на Shell за региона

финни филтри за постигане на допълнителна защита и

или на e-mail: shell.lubricants@kavenorbico.bg

удължаване живота на оборудването.
Пакет от добавки понижава коефициента на триене и
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предотвратяват неравномерната „скокообразно” работа
на на системата в условия на високо натоварване или
недостатъчно смачване.
Shell Tellus S2 VA използва система за качество, която
гарантира, че продукта излиза с чистота 21/19/16 или с
по-висок, съгласно ISO 4406 от запълващите линии в
завода.
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· Съвместимост на маслото

Съвместимост и възможност за смесване

· Съвместимост

Маслата Shell Tellus S2 VA са съвместими с повечето

Shell Tellus S2 VA са ефективни при повечето

масла от минерален произход. Все пак не е желателно

хидравлични помпи. Все пак се консултирайте с Shell

да се смесват с масла от друг произход (напр.

представителя за региона преди използване в

труднозапалими и биоразложими хидравлични масла).

хидравлични помпи, съдържащи компоненти със

· Съвместимост с уплътнения и бои

сребърно покритие.

Shell Tellus S2 VA са съвместими с материалите на
всички уплътнителни елементи и бои, които се
специфицират за работа с минерални масла.

Типичен Физичен Characteristics
Properties

Method
ISO 3448

Вискозитетен клас по ISO

Shell Tellus S2 VA 46
46
L-HV

Тип масло по ISO
Кинематичен вискозитет

@40°C

cSt

ASTM D 445

46

Кинематичен вискозитет

@100°C

cSt

ASTM D 445

9.3

ISO 2909

185

kg/l

ISO 12185

874

Пламна температура (COC)

°C

ISO 2592

190

Темпеартура на течливост

°C

ISO 3016

-54

Вискозитет индекс
Плътност

@15°C

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 изключени отклонения при тези характеристики.

Здраве, Безопасност & Околна среда

· Ръководство за безопасно боравене с продукта може да се изтегли от адрес: http://www.epc.shell.com/
· Защита на околната среда
Отработените масла събирайте и предавайте в специализиран събирателен пункт. Да не се депонира в
канализационната система, почви или във водни 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.

Page 3 of 4 - Shell Tellus S2 VA 46, v 1

Page 4 of 4 - Shell Tellus S2 VA 46, v 1

