ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

Shell Omala S4 GX

การใช้ งาน

นํ ้ามันเกียร์ อตุ สาหกรรมเกรดสังเคราะห์
แท้ ผลิตจากนํ ้ามันหล่อลืน่ เพิ่มสาร
นํ ้ามันเกียร์ อตุ สาหกรรมเกรดสังเคราะห์แท้
คุณภาพได้ รับการคัดสรรเป็ นพิเศษเพื่อ
Advance Synthetic Industrial Gear
Oil
รองรับงานหนัก ทนอุณหภูมิสงู สุดได้ ถึง
120 องศาเซลเซียส ป้องกันการสึกหรอ
-Extra Protection
และการกัดกร่อนได้ อย่างดีเยี่ยมแม้ ใน
-Special Appilcation
สภาวะที่ต้องรับงานหนัก
Shell Omala F
นํ ้ามันเกียร์ อตุ สาหกรรมคุณภาพสูง
นํ ้ามันเกียร์ อตุ สาหกรรมคุณภาพสูงพิเศษ พิเศษ ผลิตจากนํ ้ามันแร่ดชั นีความหนืด
สูงปราศจากสารตะกัว่ ผสมสารรับแรง
-Premium Quality
กดสูงลดแรงเสียดทาง มีคณ
ุ สมบัติ
-Industrial Gear Oil
ต้ านทานการเกิด Micro-pitting ได้
ดีกว่านํ ้ามันทัว่ ไป ป้องกันสนิมและกสน
กัดกร่อนผ่าน DIN FZG test สูงกว่า

ใช้ หล่อลืน่ เกียร์ ในระบบเกียร์ ปิด
ทัว่ ไป ที่ใช้ งานหนักและมีช่วง
เปลีย่ นแปลงของ อุณหภูมกิ าร
ทํางานกว้ าง เหมาะสําหรับหล่อลืน่
ชุดเกียร์ ตลอดอายุการใช้ งาน

Shell Omala S3 GP

ใช้ หล่อลืน่ ในเกียร์ ทวั่ ไปที่ต้องการรับ
แรงมากกว่าปกติ รวมทังเหมาะ
้
สําหรับเป็ นนํ ้ามันเกียร์ เพื่อแก้ ปัญหา
ในเกียร์ ที่ต้องทํางานในสภาพฝุ่ นผง
มากกว่าปกติ เช่น โรงงานเหล้ ก หรื อ
อุตสาหกรรมเหมืองแร่

นํ ้ามันเกียร์ อตุ สาหกรรมเกรดพิเศษ
-Special Appilcation
- Industrial Gear Oil

ใช้ หล่อลืน่ เกียร์ ในรับบเกียร์ ปิดทัว่ ไป
ที่ใช้ งานหนัก และแรงกระแทกสูงใน
งานอุตสาหกรรม ใช้ ได้ ทงระบบ
ั้
นํ ้ามันหมุนเวียนและระบบฉีดพ่น
ละออง

ความหนืด
ISO
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220
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stage 12

นํ ้ามันเกียร์ เกรดพิเศษที่ออกแบบมาให้ มี
สารรับแรงกดชนิดพิเศษ สามารถรับ
ภาวะนํ ้าหนักได้ สงู กว่านํ ้ามันเกียร์
โดยทัว่ ไป รวมทังมี
้ คณ
ุ สมบัติไล่อากาศ
และฟองได้ ดีเยี่ยม

220
320
460

ภาพตัวอย่ าง

Shell Omala S2 G

นํ ้ามันเกียร์ อตุ สาหกรรมคุณภาพสูง
- Industrial Gear Oil

Shell Omala S4 WE

นํ ้ามันเกียร์ ตวั หนอนสังเคราะห์แท้
Advance Synthetic Industrial Gear
Oil
-Extra Protection
-Special Application

-Worm Drive Application
Shell Tegula V

นํ ้ามันหล่อลืน่ พิเศษสําหรับ Hydraulic
Coupling Torque Converts และเกียร์
Advance technology oil for
hydrodynamic transmission

นํ ้ามันเกียร์ อตุ สาหกรรมคุณภาพสูง ผสม
สารรับแรงกดสูง ป้องกันฟั นเกียร์ จากการ
สึกหรอ และการกัดกร่อนลดแรงเสียด
ทานคงทนต่อการเกิดปฏิกิริยากับอากาศ
และอุณหภูมิสงู ป้องกัยสนิม และการกัด
กร่อน

ใช้ หล่อลืน่ ในเกียร์ ปิดทัว่ ไปที่ใช้ งาน
หนัก แรงกดดันสูง ใช้ ได้ ทงระบบ
ั้
นํ ้ามันหมุนเวียนและระบบฉีดพ่น
เหมาะสําหรับเกียร์ เปิ ดในโรงงาน
นํ ้าตาล สามารถใช้ แทนนํ ้ามันดําได้

นํ ้ามันเกียร์ ตวั หนอนสังเคราะห์ผลิตจาก
สาร (Polyakylene Glycol) ดัชนีความ
หนืดสูงมาก มีคณ
ุ สมบัติในการรับแรงกด
และลดการเสียดทานของเกียร์ ตวั หนอน
ได้ อย่างดีเยี่ยม เพิม่ ประสิทธิภาพและ
ประหยัดพลังงานให้ กบั เกียร์ ตวั หนอนได้
สูงสุดถึง 15% เมื่อ เทียบกับนํ ้ามันแร่
ทัว่ ไปและ 11% เมื่อเทียบกับนํ ้ามัน
สังเคราะห์ไฮโดรคาร์ บอน ต้ านทานการ
สึกหรอ และยืดอายุการใช้ งานยาวนาน
นํ ้ามันหล่อลืน่ ผสมสารป้องกันการสึก
หรอสารป้องกันสนิมและการกัดกร่อน
สารป้องกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน่
ทํางานได้ ท่ีอณ
ุ หภูมิสงู ยืดอายุการใช้ งาน
ผ่าน FZG test stage 12

เหมาะสําหรับระบบส่งกําลังที่
ต้ องการนํ ้ามันหล่อลืน่ ประสิทธิภาพ
สูง โดยเฉพาะสําหรับเปื องเกียร์ ตวั
หนอน เพิ่มระยะเวลาการเปลีย่ นถ่าย
นํ ้ามัน สามารถใช้ เป็ นนํ ้ามันเกียร์
อเนกประสงค์ได้

220
320
460
680

นํ ้ามันหล่อลืน่ พัฒนาเป็ นพิเศษ
สําหรับระบบส่งกําลังที่รวม

32

Hydraulic Coupling Torque
Converters และ เกียร์
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