จาระบีสาํ หรับยานยนต์
ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

การใช้ งาน

สารอุ้ม อุณหภูมิ ความหนืด
นํา้ มัน@
นํา้ มัน
ใช้ งาน
40℃

Shell Gadus S3 V220C

จาระบีอเนกประสงค์สาํ หรับ
งานหนักทนความร้ อนสูง
(Premium Multipurpose
Extra Pressure Grease
-Extra Protection
-High Temperature

จาระบีอเนกประสงค์พเิ ศษคุณภาพสูง
ทนทานต่อแรงเหวี่ยง สามารถยึดเกาะ
ได้ ดี ในสภาวะสัน่ สะเทือนสูงรับแรง
กดดันได้ ดเี ยี่ยม สามารถใช้ งานได้
ยาวนานแม้ ที่อณ
ุ หภูมิสงู ป้องกันการ
กัดกร่อนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ยืด
อายุการใช้ งานลูกปื น

สําหรับหล่อลืน่ ลูกปื นของ
เครื่ องจักรกลต่างๆที่รับแรงกระแทก
และงานหนัก เช่น Continuous
casing ระบบสายพานขนส่งที่ต้อง
ทํางานที่อณ
ุ หภูมิสงู สําหรับลูกปื น
ล้ อสามารถใช้ กบั รถบรรทุกและรถ
โดยสาร โดยเฉพาะทีใ่ ช้ ระบบดิส
เบรคหรื อเบรคมาก เช่น ทางขึ ้นลง
เขา เครื่ องจักรกลงานก่อสร้ าง

สบู่
ลิเธียม
คอมเพล็กซ์

-15 ถึง
150 ℃

220 cSt

จาระบีอเนกประสงค์คณ
ุ ภาพสูง
ทนทาน ต่อแรงเหวี่ยงทนทานการกัด
กร่อน และชะนํ ้าได้ เป็ นอย่างดี
สามารถใช้ งานได้ ยาวนานสูงสุดถึง
30,000 กิโลเมตร

สําหรับ หล่อลืน่ ลูกปื นผิวเรี ยบ และ
สบู่
ลูกปื นเม็ดเครื่ องจักรกลที่รับแรง
ลิเธียม
กระแทกและงานหนักมีการ
และ
สัน่ สะเทือนต้ องการการเกาะติด
แคลเซีย
ของจาระบี หรื อมีนํ ้าในจุดหล่อลืน่
ม
เช่น แบริ่ ง โรงรี ด เหล็กร้ อน รวมทัง้
สภาวะที่ต้องสัมผัสกับนํ ้าและ
ความชื ้นตลอดเวลา

-20 ถึง
130 ℃

220 cSt

-Red Lithium Complex
Shell Gadus S2 V220 AC

จาระบีอเนกประสงค์สาํ หรับ
งานหนักทนนํ ้าชะ

(Premium Multipurpose
Extreme Pressure Grease
-Reliable Protection
-Water Resistance
- Red Lithium Calcium

สูงสูด
140 ℃

ภาพตัวอย่ าง

Shell Gadus S2 V220 D

จาระบีอเนกประสงค์ทนแรง
กระแทก
(Premium Multipurpose
Extreme Pressure Grease

จาระบีอเนกประสงค์คณ
ุ ภาพสูง
ทนทาน ต่อแรงกระแทก แรงกดได้ สงู
ผสมสารโมลิดินมั่ ไดชัลไฟด์ ร้ อยละ 3
ตาม มาตรฐานของผู้ผลิต Volvo และ

สําหรับหล่อลืน่ แบริ่ งงาหนักที่ต้อง
รับแรงกระแทก จานพ่วงของ
รถบรรทุก และจุดที่มีการกระแทก
ของเครื่ องจักรกลงานหนัก

สบู่
ลิเธียม

-20 ถึง
120 ℃

220 cSt

จาระบีอเนกประสงค์ ประกอบด้ วย
นํ ้ามันแร่ดชั นีความหนืดสูง ทนความ
ร้ อนสูง ทนนํ ้าได้ ดี ผสมสารเพิ่ม
คุณภาพสารรับแรงกดสูง (EP) ช่วยรับ
แรงกด

สําหรับหล่อลืน่ ลูกปื นและแบริ่ งกาบ สบู่
ในเครื่ องจักรกลต่างๆ และภาค
ลิเธียม
ขนส่งที่รับแรงกระแทกและงานหนัก
รวมทังสภาวะที
้
่ต้องสัมผัสกับนํ ้า
สามารถใช้ ได้ กบั การหล่อลืน่ ในงา
นอตุสาหกรรมทัว่ ไปและสําหรับการ
หล่อลืน่ ระบบช่วงล่างและลูกปื น
รถยนต์และรถบรรทุก รถแทรคเตอร์
รถปิ คอัพ

-20 ถึง
100 ℃

220 cSt

Caterpillar

-Reliable Protection
- Multi-purpose
Application
- Lithium
Shell Gadus S2 V220

จาระบีอเนกประสงค์รับแรงกด
คุณภาพสูง ใช้ งานทัว่ ไป
(High Performance
Multipurpose
Extreme Pressure Grease
-Reliable Protection
- Multi-purpose
Application
- Lithium

(สูงสุด

120℃)

Shell Gadus S1 A320

จาระบีอเนกประสงค์ ทนนํ ้า ใช้
งานทัว่ ไป
(Multipurpose
Pressure Grease
- Multi-purpose
Application
- Calcium

จาระบีสายไหม ทนอุณหภูมิระดับปาน สําหรับอัดช่วงล่างและส่วนต่าง ๆ
กลาง ทนทานต่อการชะนํ ้าได้ เป็ นอย่ง ของรถยนต์ รถโดยสาร และ
ดีและมีคณ
ุ สมบัติเกาะติดแน่น
รถบรรทุกทัว่ ไป ยกเว้ นลูกปื นล้ อ

สบู่
แคล
เซียม

-15 ถึง60
℃

320
cSt

จารบีสาํ หรับงานอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์

Shell Gadus S3 V460 D

จาระบีอเนกประสงค์คณ
ุ ภาพสูงรองรับงาน
หนักมากผสมสารโมลิดินมั ไดซัลไฟด์
(Premium Multipurpose Heavy Duty
Grease with Solids)
-Heavy Duty Protection
-High Temperature
-Lithium Complex
เบอร์ NLGI 2

Shell Gadus S3 V460

จาระบีอเนกประสงค์คณ
ุ ภาพสูงรองรับงาน
หนักมาก ทนความร้ อนสูง
(Premium Multipurpose Heavy Duty
Grease)
-Heavy Duty protection
-High Temperature
-Lithium Complex
เบอร์ NLGI 2

คุณสมบัติ

การใช้ งาน

จาระบีอเนกประสงค์
คุณภาพสูงทนทานต่อ
ความร้ อนและนํ ้าได้ ดเี ยีย่ ม
ผสมสารเพิ่มคุณภาพ รับ
แรงกดสูง ลดการสึกหรอ
และการกัดกร่อน มี
คุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผู้ผลิตเครื่ องจักรกลหนัก

เหมาะสําหรับหล่อลืน่
แบริ่ งของเครื่ องจักรกล
ต่างๆทีเ่ คลือ่ นไหวช้ า
ความเร็วรอบตํ่า รับแรง
กระแทกงานหนักมากๆ
ภายใต้ สภาวะอุณหภูมิ
สูง ทนทานต่อสภาวะ
เปี ยกชื่นได้ ดี เหมาะสม
กับอุตสหกรรมเหมือง
แร่ และเหล็ก

จาระบีอเนกประสงค์
คุณภาพสูงทนทานต่อ
ความร้ อนและนํ ้าได้ ดเี ยีย่ ม
ผสมสารเพิ่มคุณภาพ รับ
แรงกดสูง ลดการสึกหรอ
และการกัดกร่อน

เหมาะสําหรับหล่อลืน่
แบริ่ งของเครื่ องจักรกล
ต่างๆทีเ่ คลือ่ นไหวช้ า
ความเร็วรอบตํ่า รับแรง
กระแทกงานหนักมากๆ
ภายใต้ สภาวะอุณหภูมิ
สูง ทนทานต่อสภาวะ
เปี ยกชื่นได้ ดี

สารอุ้ม อุณหภูมิ
นํา้ มัน ใช้ งาน

ความ
หนืด
นํา้ มัน@
40℃

สบู่
ลิเธียม
คอมเพล็กซ์

-15 ถึง
150 ℃

460 cSt

สบู่
ลิเธียม
คอมเพล็กซ์

-15 ถึง
150 ℃

460 cSt

ภาพตัวอย่ าง

Shell Gadus S3 V220 C

จาระบีอเนกประสงค์รองรับงานหนักทนความ
ร้ อนสูง
(Premium Multipurpose Extreme
Pressure Grease
-Extra protection
-High Temperature

จาระบีอเนกประสงค์พเิ ศษ
ทนแรงเหวีย่ ง สามารถยึด
เกาะได้ ดีเยี่ยม แม้ ใน
สภาวะสัน่ สะเทือนสูง รับ
แรงกดสูง ทนต่อนํ ้าชะ จุด
หยดสูง สามารถใช้ งานได้
ยาวนาน ป้องกันการการ
กัดกร่อนได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ

สําหรับหล่อลืน่ ลูกปื น
ของเครื่ องจักรกลต่างๆ
ที่รับแรงกดและงาน
หนัก สําหรับลุกปื น
รถบรรทุก และรถ
โดยสาร โดยเฉพาะ
ระบบดิกส์เบรคหรื อ
เบรคมากๆ ขึ ้นลงเขา
และเครื่ องจักรกลงาน
ก่อสร้ างที่ใช้ งานหนัก

สบู่
ลิเธียม
คอมเพล็กซ์

-15 ถึง
150 ℃

220 cSt

จาระบีอเนกประสงค์พเิ ศษ
ทนนํ ้าและความร้ อนได้ ดี
มาก มีความสามารถใน
การยึดเกาะและป้องกัน
การกัดกร่อนได้ ดีมาก

สําหรับหล่อลืน่ แบริ่ ง
สบู่
และเครื่ องจักรกล
ลิเธียม
เคลือ่ นไหวช้ า ความเร็ ว
และ
แคลเซีย
รอบตํ่าที่ต้องการการ
ม
เกาะติดของจาระบี

-20 ถึง
150 ℃

460 cSt

-Red Lithium Complex

เบอร์ NLGI 2 , 3

Shell Gadus S2 V460 A

จาระบีอเนกประสงค์สาํ หรับงานหนักทนนํ ้า
(high performance Multipurpose
Heavy duty extreme Pressure Grease
- Heavy duty protection
-water Resistant
- Lithium Calcium

เบอร์ NLGI 2

สูงสุด
140℃

Shell Gadus S2 V220 AC

จาระบีอเนกประสงค์สาํ หรับงานทนนํ ้า
(Premium Multipurpose extreme
Pressure Grease )
- Reliable protection
-water Resistant
- Red Lithium Calcium
Shell Gadus S2 V220 D

จาระบีอเนกประสงค์ทนแรงกระแทก
(Premium Multipurpose Grease)
- Reliable protection
- Multipurpose Application
- Lithium
เบอร์ NLGI 2
Shell Gadus S2 V220

จาระบีเอนกประสงค์รับแรงกดคุณภาพสูงใช้
งานทัว่ ไป
(High performance Multipurpose
Extreme Pressure Greas)
- Reliable protection
- Multipurpose Application
- Lithium
เบอร์ NLGI 0,1,2,3

จาระบีอเนกประสงค์
คุณภาพสูงทนทานต่อแรง
เหวี่ยง ทนการกัดกร่อนและ
ชะนํ ้าได้ เป็ นอย่างดี
สามารถใช้ งานได้ ยาวนาน
สูงสุด 30,000 กิโลเมตรต่อ
การอัด

สําหรับหล่อลืน่ ลูกปื น
สบู่
ผิวเรี ยบ ลูกปื นเม็ด
ลิเธียม
และ
เครื่ องจักรกล ที่รับแรง
แคลเซีย
กดสูงและงานหนักมี
ม
การสัน่ สะเทือนต้ องการ
การเกาะติดของจาระบี

-20 ถึง
130 ℃

220 cSt

จาระบีอเนกประสงค์
คุณภาพสูงทนทานต่อแรง
กระแทก แรงกดได้ ผสมสาร
โมลิดินมั่ ซัลไฟด์

สําหรับหล่อลืน่ แบริ่ ง
งานหนักที่ต้องรับแรง
กระแทก จารพ่วงของ
รถบรรทุก และจุดที่มี
การกระแทกของ
เครื่ องจักรกลงานหนัก

สบู่
ลิเธียม

-20 ถึง
120 ℃

220 cSt

จาระบีอเนกประสงค์
ประกอบด้ วยนํ ้ามัน แร่ดชั นี
ความหนืดสูง ทนความร้ อน
สูง ทนนํ ้าได้ ดดี ผสมสาร
เพิ่มคุณภาพ

สําหรับหล่อลืน่ ลูกปื น
และแบริ่ งกาบใน
เครื่ องจักรกลต่างๆ และ
การขนส่งที่รับแรงกดสูง
และงานหนัก และต้ อ
สัมผัสกับนํ ้า

สบู่
ลิเธียม

-20 ถึง
100 ℃

220 cSt

สูงสุด
140℃

สูงสุด
120 ℃

Shell Gadus S2 V100

จาระบีเอนกประสงค์คณ
ุ ภาพสูงใช้ งาน
ทัว่ ไป
(High performance Multipurpose
Grease
- Reliable protection

จาระบีอเนกประสงค์ ทน
ความร้ อนสูง ทนนํ ้าได้ ดี
ผสมสารเพิ่มคุณภาพ
ป้องกันปฏิกิริยากับอากาศ
การสึกหรอ และการเกิด
สนิม

สําหรับหล่อลืน่ ลูกปื น
และแบริ่ งกาบรอบสูง
เช่น แบริ่ งมอเตอร์ ไฟฟ้า
แบริ่ งปั ม้ นํ ้ามัน
เครื่ องจักรกลต่าง ๆ
สามารถใช้ ได้ ที่อณ
ุ หภูมิ
สูง รวมทังสภาวะที
้
่ต้อง
สัมผัสกับนํ ้า

จาระบีสายไหม ทน
อุณหภูมริ ะดับปานกลาง
ทนทานต่อการชะนํ ้าได้ ดี
เยี่ยม รับแรงกดสูง

สําหรับหล่อลืน่ ลูกปื น
สบู่
ในเครื่ องจักรกลงาน
แคลเซีย
อุตสาหกรรมและการ
ม
เดินเรื อ ที่มีความชื่น
และนํ ้า ที่อณ
ุ หภูมิปาน
กลาง ต้ องการ
ความสามารถในการรับ
แรงกดสูง

- Multipurpose Application

สบู่
ลิเธียม

-30 ถึง

120 ℃

100 cSt

สูงสุด

130 ℃

- Lithium

เบอร์ NLGI 2,3
Shell Gadus S2 A 320

จาระบีเอนกประสงค์คณ
ุ ภาพสูงทนนํ ้าใช้ งาน
ทัว่ ไป
(High performance Multipurpose
Extreme Pressure Grease
- Reliable protection
- Water Resistance
- Calcium

เบอร์ NLGI 2

-15 ถึง
60 ℃

320 cSt

Shell Gadus S1 A 320

จาระบีเอนกประสงค์ ทนนํ ้าใช้ งานทัว่ ไป
Multipurpose Grease
- Multipurpose Application
- Calcium
เบอร์ NLGI 3
Shell Gadus S5 V142W

จาระบีกงึ่ เหลวคุณภาพสูงพิเศษสําหรับหล่อ
ลืน่ เกียร์
Advance Performance Semifliid Gear
Grease
- Improved Efficiency
- Low Friction
- Lithium
เบอร์ NLGI 00
Shell Gadus S1 OG

สารหล่อลืน่ สําหรับเกียร์ เปิ ดและลวดสลิง
Open Gear and wire Rope Grease
- Sutible Wear Resistance
- Bitumen

จาระบีสายไหม ทน
อุณหภูมิระดับปานกลาง
ทนทานต่อการชะนํ ้าได้ ดี มี
คุณสมบัติเกาะติดแน่น

สําหรับอัดช่วงล่างและ
ส่วนต่างๆ ของรถยนต์
รถโดยสาร และ
รถบรรทุกทัว่ ไปยกเว้ น
ลูกปื นล้ อ

สบู่
แคลเซีย
ม

-15 ถึง

จาระบีกงึ่ เหลวคุณภาพสูง
พิเศษ ผลิตจากนํ ้ามัน
สังเคราะห์ PAG อายุการ
ใช้ งานยาวนาน ป้องกันการ
รั่วไหลจากเกียร์ ปิด มี
ประสิทธิภาพการหล่อลืน่ สุ
งมาก ลดการใช้ พลังงาน
ลดแรงบิด

เหมาะสําหรับการหล่อ
ลืน่ เกียร์ ปิดที่เป็ น เกียร์
ตัวหนอน แบบเหล็ก
สําริ ด (ดีบกุ ) ที่ต้องการ
ใช้ จาระบีในการหล่อลืน่

สบู่
ลิเธียม

-20 ถึง

จารบีที่มีสว่ นผสมของยาง
มะตอยชนิดเหนียวข้ น มี
ความหนืดสูง เหมาะ
สําหรับเกียร์ เปิ ดและลูกปื น
ที่ใช้ ในโรงงานนํ ้าตาลที่
ต้ องการ การยึดเกาะติดผิว
ไม่กระเด็นง่าย ทนต่อการ
ชะของนํ ้า

เหมาะสําหรับการหล่อ
ลืน่ เฟื องเปิ ดทีต่ ้ องรับ
แรงกดและแรงกระแทก
สูง ใช้ เคลือบลวดสลิง
หล่อลืน่ และป้องกัน
สนิมได้ ดี

-

60 ℃

130 ℃

-

320 cSt

142 cSt

ความ
หนืด@1
00℃
200 cSt

Shell Gadus Wirerope

สารหล่อลืน่ สําหรับลวดสลิง
wire Rope Grease

นํ ้ามันแร่ชนิดข้ น มี
คุณสมบัติเหนียวและ
เกาะติดได้ ดี

ใช้ เคลือบลวดสลิง
เหล็ก เพื่อการหล่อลืน่
และป้องกันสนิมใอตุสา
หกร-รมผลิตลวดสลิง

-

-

ความ
หนืด@1

00℃
2369 cSt

จารบีสาํ หรับงานอุตสาหกรรมประเภทพิเศษ
ผลิตภัณฑ์
Shell Gadus S5 T460

จาระบีเกรดพิเศษประสิทธิภาพสูงสุดทนทาน
งานหนักและอุณหภูมิสงู
Advance Multipurpose Heavy Duty
Grease
-Heavy Duty Protection
-Extreme Pressure
-Polyurea

คุณสมบัติ

การใช้ งาน

สารอุ้ม
นํา้ มัน

อุณหภูมิ
ใช้ งาน

จาระบีคณ
ุ ภาพสูงทนทาน
ต่อความร้ อนสูง ผลิตจาก
นํ ้ามันสังเคราะห์ อายุการ
ใช้ งานยาวนาน รับแรงกด
สูง ลดการสึกหรอ และการ
กัดกร่อน

ใช้ กบั งานอุตสาหกรรม
ทนความร้ อนสูง เช่น
เตาเผาในอุตสาหกรรม
แก้ ว กระดาษ
ปูนซีเมนต์ เคมี มีแรง
กดและกระแทกสูงมาก
รับภาระที่หนักหน่วง

สบู่
โพลิยู
เรี ย

-20 ถึง
180 ℃

จาระบีเอนกประสงค์
คุณภาพสูงทนทานต่อ
ความร้ อนสูง ทนการกัด
กร่อน อายุการใช้ งาน
ยาวนาน รับแรงกดสูง ทน
การสึกหรอดีเยีย่ ม ทนนํ ้า
ชะดีเยี่ยม

ใช้ กบั งานอุตสาหกรรม
ทนความร้ อนสูง งาน
หนัก เช่น อุตสาหกรรม
ปูนซีเมนต์ เหล็ก
เครื่ องจักรกลงาน
ก่อสร้ าง

สบู่
โพลิยู
เรี ย

-10 ถึง
180 ℃

ความหนืด
นํา้ มัน
@40℃

460 cSt

เบอร์ NLGI 1.5
Shell Gadus S3 T220

จาระบีเอนกประสงค์ประสิทธิภาพดีเยี่ยม
ทนทานงานหนักและอุณหภูมิสงู
Premium
Multipurpose Extreme Pressure
Grease
-Extra Protection
-Extreme Temperrature
-Polyurea

เบอร์ NLGI 2

220 cSt

ภาพตัวอย่ าง

Shell Gadus S3 T150 J

จาระบีคณ
ุ ภาพสูงพิเศษ
จาระบีเอนกประสงค์ประสิทธิภาพดีเยี่ยม เพื่อ ทนทานต่อความร้ อนสูง ทน
หล่อลืน่ แบริ่ งอุตสาหกรรม
การกัดกร่อน อายุการใช้
งานยาวนาน ด้ วย
Premium
เทคโนโลยีสารอุ้มนํ ้ามันโพ
Quality Industrial Bearing Grease
ลิยเู รี ยแบบพิเศษ

ใช้ กบั งานอุตสาหกรรม
ทนความร้ อนสูง งาน
หนัก เช่น อุตสาหกรรม
เหล็ก โรงรี ดเหล็ก

สบู่
โพลิยู
เรี ย

-10 ถึง
150 ℃

150 cSt

-Extra Protection

-Extreme Temperrature
-Polyurea

เบอร์ NLGI 2

Shell Gadus S4 OG Clear oil 2000

สารหล่อลืน่ กึง่ สังเคราห์สาํ หรับเกียร์ เปิ ด และ
ลวดสลิงคุณภาพดีเยีย่ ม
Advance Open Gear and Wirerope
Lubricants

สารหล่อลืน่ กึ่งสังเคราะห์
สําหรับเกียร์ เปิ ดและ
ลวดสลิงคุณภาพดีเยีย่ ม
ความหนืดสูงผลิตจาก
นํ ้ามันคุณภาพสูง ไม่ผสม
ยางมะตอย สามารถรับแรง
กดได้ สงู มาก ยึดติดกับ
ผิวสัมผัสเกียรื ได้ ดี ป้องกัน
การสึกกร่อนอย่างดีเยี่ยม

เหมาะสําหรับการใช้
งานเกียร์ เปิ ดดดย
เฉพาะ อตุสาหกรรม
นํ ้าตาล เหมืองแร่ ที่
ต้ องการจารบีที่มีความ
หนืดสูง รองรับงาน
หนัก

20000 cSt

Shell Gadus S4 V2600AD

จาระบีเกรดพิเศษ
คุณภาพสูงสําหรับลุกปื น
จาระบีพิเศษสําหรับลูกปื นผิวเรี ยบ
ผิวเรี ยบ ผลิตจากนํ ้ามันกึ่ง
Advance Plain Bearing Grease
สังเคราะห์ ความหนืดสูงมี
สมรรถนะในการรับแรงกด
-Heavy Duty Protection
ดีเยี่ยม และการยึดเกาะติด
-High Temperrature
-Lithium/Calcium
ในสภาวะงานหนักมาก ทน
นํ ้าได้ ดี ปราศจากยางมะเบอร์ NLGI 1.5
ตอยหรื อสารระเหยทีเ่ ป็ น
อันตราย
Shell Gadus S4 OG 80,85
จาระบีเกรดสําหรับเกียร์
เปิ ดและลวดสลิงทีม่ ี
จาระบีเกรดพิเศษ สําหรับเกียร์ เปิ ดและ
สมรรถนะดีเยีย่ มปราศจาก
ลวดสลิง รับแรงกดสูง
สารตะกัว่ และสารระเหย
Special Purpose open Gear and Wire
ความหนืดสูง ผสมสารเพิม่
Rope Grease
คุณภาพรับแรงกดสูง และ
ลดแรงกะแทก
Shell Gadus S2 OGH
จาระบีเกรดพิเศษ
คุณภาพสูงสําหรับเกียร์ เปิ ด
จาระบีเกรดพิเศษ คุณภาพสูงสําหรับเกียร์ เปิ ด
และลวดสลิง มีคณ
ุ สมบัติ
และลวดสลิง
ทนอุณหภูมิสงู สามารถใช้
High performance open Gear and
ในระบบฉีดพ่นได้ ดี ป้องกัน
Wire Rope Grease
การอุดตันของหัวฉีด รับแรง
เบอร์ NLGI 0/00
กดได้ สงู มาก

เหมาะสําหรับการหล่อ
แบริ่ งลูกปื นของลูกหีบ
ในโรงนํ ้าตาลที่มีระบบ
จ่ายจากปั ม้ ทดแทน
นํ ้ามันดํา

สบู่
ลิเธียม
และแคล
เซียม

0 ถึง
130 ℃

เหมาะสําหรับการหล่อ ดินเหียว
ลืน่ เฟื องเกียร์ เปิ ด
สําหรับสภาวะ งาน
หนักมาก ในสภาวะ
เปี ยกชื่น เหมาะสําหรับ
เครื่ องจักรกล งาน
เหมืองแร่
เหมาะสําหรับเฟื อง
ดินเหียว
เกียร์ เปิ ดที่หม้ อเผา ใน
โรงปูนซีเมนต์ หล่อ
ลืน่ กียร์ เปิ ดที่มีอณ
ุ หภูมิ
และแรงกดสูงมาก

-15
ถึง
130 ℃

-10
ถึง
200 ℃

2,600 cSt

1,625 cSt

1,000 cSt

Shell Gadus S3 High Speed Coupling
Grease

จาระบี Gear Coupling Grease
Premium Gear Coupling Grease

เบอร์ NLGI 1

Shell Gadus S3 Repair

จาระบีพิเศษเพื่อปรับสภาพผิวฟันเกียร์
Premium Open Gear Running – in
Grease Containing Solids
-Running-in and Repair
-Aluminium Complex

เบอร์ NLGI 1

จาระบี Gear Coupling
ผลิตจากนํ ้ามันพื ้นฐานที่มี
ความหนืดสูง และสบูล่ ิ
เธียมคอมเพล็กซ์ ทนต่อ
การแยกตัวระหว่างนํ ้ามัน
กับสบู่ ในการใช้ งาน
สามารถใชได้ กบั
Coupling ที่มีความเร็ วสูง
ไหลหล่อลืน่ ใน Coupling
ได้ อย่างดี

เหมาะสําหรับการใช้
งานใน Coupling ที่มี
ความเร็วสูง สามารถใช้
งานได้ ที่ความเร็ว
มากกว่า 300 รอบต่อ
นาที

สบู่
ลิเธียม
คอม
เพล็กซ์

-15
ถึง
150 ℃

จาระบีพิเศษเพื่อปรับ
สภาพผิวฟั นเกียร์ ผลิตจาก
นํ ้ามันกึง่ สังเคราะห์ผสม
กราฟไฟต์ขนาดเล็ก มี
คุณสมบัติ ในการปรับเรี ยบ
ผิวเพื่อลดความหยาบของ
ผิวเกียรืเปิ ด เพื่อทําความ
สะอาดผิวและเพิม่ พื ้นที่การ
รับภาระบนฟั นเกียร์

เหมาะสําหรับการพ่น
สเปรย์ลงบนผิวของ
เฟื องเกียร์ เปิ ด เพื่อการ
ปรับสภาพผิวของฟั น
เกียร์ ในอตุสาหกรรม
ต่าง ๆ เช่น เหมือง โรง
ปูนซีเมนต์ โรงเหล็ก
โรงไฟฟ้า ใช้ ได้ ทงระบบ
ั้
พ่นอัตโนมัติ และพ่น
มือ

อลูมิ
เนียม
คอม
เพล็กซ์

-15 ถึง
100 ℃
(สําหรับ
ระบบ
สเปรย์)

700 cSt

520 cSt

Shell Gadus S2 U460 L

จาระบีคณ
ุ ภาพสูงผลิตจาก
จาระบีคณ
ุ ภาพสูงสําหรับงานทนความร้ อนสูง Clay เพื่อให้ ทนทานต่อ
ความร้ อนสูง รับแรงกดได้ ดี
High performance Heavy Duty Grease ประกอบกับนํ ้ามันพื ้นฐาน
คุณภาพพิเศษป้องกันการ
-Heavy Duty Protection
ระเหยตัว ผสมสารเพิ่ม
- High Temperrature
คุณภาพชนิดพิเศษป้องกัน
-Clay
ปฏิกิริยากับอากาศ
เบอร์ NLGI 2

สําหรับหล่อลืน่ ลูกปื น
แบริ่ งและเครื่ องจักรกล
ต่างๆ ทีม่ ีอณ
ุ หภุมิใน
การทํางานสูง ทีจ่ าระบี
เอนกประสงค์ทวั่ ไปไม่
สามารถใช้ งานได้
ความเร็วระดับปาน
กลาง ใช้ งานที่อรุ หภูมิ
สูงถึง 200 ℃ เมื่อมี
การปรับระยะการอัด
จาระบีทให้ เหมาะสม

ดิน
เหนียว

-15 ถึง
180 ℃

460 cSt

