
Teknik Bilgi Formu

Eski İsmi : Shell Malleus GL 205

Shell Gadus S2 OG 50 Güvenilir Aşınma Koruması•
Korozyon Koruması•

Açık Dişliler İçin Üstün Performans

Shell Gadus S2 OG Gresleri, açık dişliler ve çelik halatların zorlu ortam sıcaklığı ve çalışma koşullarında
yağlanmasını ve korunmasını sağlamak için geliştirilmiş,  kurşun ve solvent içermeyen, EP katkılı yağlardır.
Optimum performans göstermek üzere sentetik ve parafinik mineral  baz yağlar ile özel olarak seçilmiş katkıların
harmanlanması sonucu üretilmişlerdir. Formülasyonu sayesinde diş diplerinde kurumadan, uzun süre boyunca
yumuşak kalır.

Performans, Özellikler & Faydalar

İstisnai fiziksel ve mekanik kararlılık

Shell Gadus S2 OG tüm çalışma ömrü boyunca doğal

koruma özelliklerini devam ettirir.

·

Mükemmel aşınma önleyici performans

Çalışma sıcaklıkları, hızları ve basınçlarında, Shell Gadus

S2 OG fener ve pinyon dişleri arasında koruyucu bir yastık

tabakası oluşturur.

·

Mükemmel yük taşıma kapasitesi

Molibden disülfit ve diğer katı yağlayıcılar diş temas

yüzeylerindeki sıcaklıkları düşürmek ve dişli yüzeyi

karıncalanmasını minimize etmek için çalışırlar.

·

Su itici

Daldırma ve spreylenme metotları ile tatbik edilerek  suyla

birlikte yıkanıp uzaklaşmaya direnç gösterir.

·

Korozyon koruması

Metal yüzeyleri tuzlu su bulunan ortamlarda bile korozyona

karşı korur. Kiri ve tozu iter.

·

Çevresel uygunluk

Shell Gadus S2 OG 50'nin içinde kurşun ve solvent

bulunmamaktadır.

·

Temel Uygulamalar

Öğütücü değirmenler, döner fırınlar, shovel, stacker,

dragline, gemi yükleyici ve ekskavatör uygulamalarında

kullanılan ağır şekilde yüklenmiş açık dişlilerde kullanılabilir.

Çalışma sıcaklığınıza uygun sınıftaki ürünü seçmek için

Shell temsilcinizle irtibata geçmenizi tavsiye ediyoruz.

·

Shovel, dragline ve ekskavatörlerin çoğunda çok amaçlı

(elektrik motoru dışında) kullanılabilir bir yağdır.
·

Yavaş çalışan açık dişlilerin yüzey alıştırmasında.·
İş makinalarındaki düz rulmanlar, pimler/burçlar ve

döndürme mekanizmalarında.
·

Özellikle tuzlu suya maruz kalan demirleme amaçlı, statik ve

yavaş çalışan çelik halatlar.
·

Endüstriyel ve ağır madencilik uygulamalarında.·
Spesifikasyonlar, Onaylar & Tavsiyeler

FLSmidth·
Ferry Capitain·
Lincoln·
Tüm ekipman onayları ve tavsiyeler için lütfen teknik destek

birimi ile irtibata geçiniz.
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Tipik Fiziksel Özellikler 

Bu değerler tipik üretim değerleridir. Gelecekteki üretimlerde Shell spesifikasyonlarına bağlı olarak bu değerlerde farklılıklar

olabilir.

Özellikler Metot Shell Gadus S2 OG 50

Sınıf 50

Baz Yağ Kinematik Viskozitesi @100°C mm²/s ISO 3016 50

Baz Yağ Kinematik Viskozitesi @40°C mm²/s ISO 3016 870

Yoğunluk @15°C kg/m³ ISO 12185 0.990

Parlama Noktası COC °C ISO 2592 min 130

Dört Bilya Aşırı Basınç Testi, Kaynak Yükü N ASTM D2596 min 6200

Dört Bilya Aşırı Basınç Testi, Çizik Çapı mm ASTM D2266 max 0.8

Timken, OK Yükü (Katı yağlayıcı olmadan) lbs ASTM D2509 min 45

Falex Sürekli Yük, Arıza Hali N ASTM D3233 min 20450

Sağlık, Emniyet & Çevre

Sağlık ve Emniyet·
Shell Gadus S2 OG greslerinin tavsiye edilen uygulamalara uygun kullanıldığında herhangi bir sağlık ve emniyet problemine

yol açmadığı gözlenmiştir.

Ciltle temasından kaçınınız. Kullanım esnasında yağ geçirmeyen eldiven kullanınız. Ciltle temas halinde, acilen sabun ve su

ile yıkayınız.

Sağlık ve Emniyet Kılavuzu, http://www.epc.shell.com/ adresinde bulunan Malzeme Güvenlik Bilgi Formu’nda mevcuttur.

Çevre Koruma

Kullanılmış yağları yetkili bir toplama noktasına götürün. Drenajlara, toprağa veya suya boşaltmayın.
·
Ek Bilgiler

Tavsiye

Burada ele alınmayan uygulamalarla ilgili tavsiyeler, Shell temsilcinizden temin edilebilir.
·
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