
Tuotetieto

Shell Corena S4 R 46 Pitkä kestoikä•
Parannettu tehokkuus•
Raskaat käyttöolosuhteet•

Pitkälle kehitetty synteettinen ilmakompressoriöljy pyörivämallisiin kompressoreihin

Shell Corena S4 R on pitkälle kehitetty synteettinen ilmakompressoriöljy, joka on suunniteltu tarjoamaan
huippuluokan suorituskyvyn öljyvoidelluissa ruuvi- ja lamellikompressoreissa. Sen ainutlaatuinen pitkälle kehitetty
lisäainejärjestelmä tarjoaa erinomaisen suojan ja suorituskyvyn kompressoreissa, joissa öljynvaihtoväli on 10 000
tuntia tai jopa 12 000 tuntia määrätyissä olosuhteissa. Shell Corena S4 R sopii myös käyttötarkoituksiin, joissa
synteettinen laakeri- ja kiertovoiteluöljy tai hapettumisenesto- ja korroosionestolisäaineistettu öljy (ISO VG 32-68)
on tarpeen.

Ominaisuudet

Pitkä öljyn kestoikä – säästöä huoltokustannuksissa·
Shell Corena S4 R mahdollistaa öljynvaihtovälin pidentä-

misen, laitevalmistajan niin salliessa, 10 000 tuntiin, myös

poistoilman lämpötilan ollessa yli 1000C. Tätä voidaan

pidentää jopa 12 000 tuntiin määrätyissä olosuhteissa.

Pitkälle kehitetyn formulaation ansiosta Shell Corena S4 R

-öljyn kestoikä on pitkä:

Poikkeuksellisen hyvä lämmön- ja hapettumisenkesto.·
Ehkäisee kerrostumien muodostumista ruuvikompressorien

pyöriviin osiin ja lamelliuriin, kompressorin tehokkuus

säilyy.

·

Hyvin vähäinen kerrostumien muodostuminen auttaa

pitämään pinnat puhtaana eritysesti öljynerottimissa.
·

Öljynvaihtoväliin vaikuttavat imuilman laatu, käyttöjaksot

sekä ympäristöolosuhteet. Kuumissa ja kosteissa

ilmastoissa kuten Aasian ja Tyynenmeren alueilla

suositellaan lyhyempiä 10 000 tunnin öljynvaihtovälejä

(noudata laitevalmistajan antamia ohjeita).

Erinomainen kulumissuoja·
Shell Corena S4 R auttaa suojaamaan sisäpuolisia metalli-

pintoja korroosiolta ja kulumiselta.

Se sisältää pitkälle kehitettyjä tuhkautumattomia kulumisen-

estolisäaineita pidentämään kriittisten osien, kuten laake-

reiden ja vaihteiden, ikää.

Säilyttää järjestelmän tehokkuuden·
Shell Corena S4 R on suunniteltu erottamaan ilman no-

peasti ja vaahtoamatta luotettavien käynnistysten, jatkuvan

paineilman tuoton ja ongelmattoman käytön raskaissa

jaksottaisissa käyttöolosuhteissa varmistamiseksi.

Shell Corena S4 R -öljyn vähäinen haihtuvuus ja vähäinen

öljyn kulkeutuminen ilman mukana pienentävät öljynlisäys-

tarvetta ja parantavat ilman laatua.

Sen lisäksi Shell Corena S4 R -öljyllä on erinomainen

vedenerotuskyky kompressorin jatkuvan tehokkaan

toiminnan varmistamiseksi.

Tärkeimmät käyttökohteet

Lamelli- ja ruuvikompressorit·
Shell Corena S4 R sopii öljyvoideltuihin yksi- ja

kaksivaiheisiin lamelli- ja ruuvikompressoreihin.

Raskaat käyttöolosuhteet·
Voidaan käyttää myös kun ympäristön lämpötilat ovat hyvin

korkeita tai kosteissa olosuhteissa.

Laakeri- ja kiertovoiteluöljy·
Sopii myös käyttötarkoituksiin, joissa synteettinen laakeri- ja

kiertovoiteluöljy tai hapettumisenesto- ja korroosionesto-

lisäaineistettu öljy (ISO VG 32-68) on tarpeen ja tarjoaa

etuja, kuten vähäisempi taipumus kerrostumien muodostumi-

selle, hyvä juoksevuus alhaisissa lämpötiloissa ja matalampi

käyntilämpötila.
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Tyypilliset analyysiarvot 

Nämä arvot ovat tyypillisiä tämänhetkiselle tuotannolle. Näissä arvoissa saattaa tapahtua muutoksia. 

Spesifikaatiot, hyväksynnät & suositukset

ISO 6743-3:2003(E) L-DAJ·
Lisätietoja paikalliselta Shell-edustajalta.

Yhteensopivuus ja sekoitettavuus

Sekoitettavuus·
Shell Corena S4 R -öljy on täysin sekoituskelpoinen

mineraaliöljyjen kanssa, on kuitenkin huomattava että

sekoittaminen mineraaliöljyyn huonontaa sen suorituskykyä.

Shell Corena S4 R -öljyä ei saa sekoittaa eräiden

synteettisten öljytyyppien kanssa. Lisätietoja Shell-

edustajalta.

Yhteensopivuus tiivisteiden kanssa·
Shell Corena S4 R -öljy on yhteensopiva mineraaliöljyille

käytettävien tiivistemateriaalien kanssa.

Ominaisuus Menetelmä Shell Corena S4 R 46

ISO Viskositeettiluokka ISO 3448 46

Kinemaattinen viskositeetti 400C mm2/s ASTM D445 46

Kinemaattinen viskositeetti 1000C mm2/s ASTM D445 7,5

Viskositeetti-indeksi (VI) ISO 2909 135

Tiheys 150C kg/m3 ASTM D1298 843

Leimahduspiste (COC) 0C ASTM D92 230

Ilmanerottuminen minuuttia ASTM D3427 2

RPVOT minuuttia, minimi ASTM D2272 2100

FZG-testi vauriokuormitus-
vaihe

CEC-L-07-A-95 12

Kaadettavuus 0C ASTM D97 -48

Vedenerottuminen 540C minuuttia ASTM D1401 10

Terveys, Turvallisuus & Ympäristö

Käyttöturvallisuus·
Shell Corena S4 R -öljy ei aiheuta erityistä vaaraa suositellussa käyttökohteessa asianmukaisesti käytettynä ja hyvää

hygieniaa noudatettaessa.

Vältä ihokosketusta. Käytä suojakäsineitä käytettyä öljyä käsitellessäsi. Kosketuksen tapahtuessa pese iho välittömästi

vedellä ja saippualla.

Työterveys- ja turvallisuusohjeet käyttöturvallisuustiedotteessa, http://www.epc.shell.com

Suojele ympäristöä·
Toimita käytetty öljy asianmukaiseen keräilypisteeseen. Ei saa kaataa viemäriin, maaperään tai vesistöihin.

Lisätietoja

Lisätietoja·
Lisätietoja paikalliselta Shell-edustajalta.
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