ผลิตภัณฑ์
Shell Tellus S4 ME

นํ ้ามันไฮดรอลิคสังเคราะห์แท้
Advance Synthetic Industrial
Hydraulic Oil
-Extra Long Life & Protection
-Energy Saving

Shell Tellus S3 V

นํ ้ามันไฮดรอลิคสังเคราะห์แท้
Advance Synthetic Industrial
Hydraulic Oil
-Extra Long Life & Protection
-Energy Saving

คุณสมบัติ

การใช้ งาน

ความหนืด

นํ ้ามันไฮดรอลิคสังเคราะห์แท้ ใช้
เทคโนโลยีพิเศษในการผลิตเพื่อให้ มี
คุณสมบัติในการหล่อลืน่ ระบบไฮดรอลิ
คได้ อย่างดีเยี่ยม สามารถประหยัดพลัง
ของระบบไฮดรอลิคได้ เฉลีย่ 1-4%
และช่วยยืดอายุการใช้ งานยาวนานถึง
10,000 ชัว่ โมง ลดค่าใช้ จา่ ยในการ
ซ่อมบํารุงรักษาและเปลีย่ นถ่าย อัตรา
การสึกหรอตํา่ กว่า นํ ้ามันไฮดรอลิค
ทัว่ ไป 68%

ใช้ ในระบบไฮดรอลิคของเครื่ องจักรใน
โรงงานอุตสาหกรรม เครื่ องฉีดพลาสติก
เครื่ องอัดโลหะ ระบบส่งกําลังที่จะช่วย
ประหยัดพลังงานและค่าใช้ จา่ ยในการ
ซ่อมบํารุง รวมไปถึงในระบบไฮดรอลิค
ของเครื่ องจักรกลหนัก
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นํ ้ามันไฮดรอลิคชนิดพิเศษ ที่มดี ชั นี
ความหนืดสูง ใช้ เทคโนโลยีสารป้องกัน
การสึกหรอที่ปราศจากสังกะสีและ
คลอรี นคทนต่อความร้ อนสูง ลดปั ญหา
การเกิดคราบตะกอนนํ ้ามันรักษาความ
หนืดและป้องกันการสึกหรอได้ อย่างดี
เยี่ยม ช่วยลดปั ญหาที่เกิดขึ ้นใน
ระบบไฮดรอลิคและยืดอายุการเปลีย่ น
ถ่าย

เหมาะสําหรับระบบไฮดรอลิค ที่มีการ
เปลีย่ นแปลงในอุณหภูมมิ าก เช่น
เครื่ องจักรกลหนัก เรื อเดินสมุทร หรื อ
แม้ แต่ในระบบไฮดรอลิคทัว่ ไป ทีใ่ ช้ งาน
หนักหน่วงเพื่อลดการสึกหรอของปั ม้ และ
ยืดอายุการบํารุงรักษาของระบบให้
ยาวนานขึ ้น

ISO
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ภาพตัวอย่ าง

Shell Tellus S3 M

นํ ้ามันไฮดรอลิคคุณภาพเยี่ยม
Premium Zinc-Free Industrial
Hydraulic Oil
-Long life and Improved
efficiency
-Industrial Application
Shell Tellus S2 V

นํ ้ามันไฮดรอลิคชนิดพิเศษ
Industrial Hydraulic Oil for wide
temperature range
-Extra Protection
- Versatile Applications

Shell Tellus S2 M

นํ ้ามันไฮดรอลิคคุณภาพสูง
Industrial Hydraulic Fluid
-Extra Protection
- Industrial Applications

นํ ้ามันไฮดรอลิคคุณภาพสูง ใช้
เทคโนโลยี สารป้องกันการสึกหรอที่
ปราศจากสังกะสี และคลอรี นคงทนต่อ
ความร้ อนสูง ลดปั ญหาการเกิดคราบ
ยางเหนียว และไส้ กรองอุตตัน ช่วยลด
มลพิษแก่สงิ่ แวดล้ อม มีคณ
ุ สมบัติด้าน
การป้องกันและต่อต้ านการสึกหรอของ
ปั๊ มและอุปกรณ์
นํ ้ามันไฮดรอลิคชนิดพิเศษ ที่มดี ชั นี
ความหนืดสูง ผลิตโดยเทคโนโลยีเพื่อ
รองรับการใช้ งานของระบบไฮดรอลิค
ในอุณหภูมิชว่ งกว้ าง ผสมสารเพิม่
คุณภาพป้องกันสนิมป้องกัน ป้องกัน
การเกิดปฏิกิริยากับอากาศและทน
ความร้ อนที่อณ
ุ หภูมิสงู และสามารถ
หล่อลืน่ ได้ ดีที่อณ
ุ หภูมิตํ่า คงทนต่อแรง
เฉือนมีจดุ ไหลเทตํา่
นํ ้ามันไฮดรอลิคคุณภาพสูง ผลิตโดย
เทคโนโลยีที่เป็ นสิทธิบตั รของเชลล์มี
คุณสมบัติปกป้องการสึกหรอได้ เป็ น
อย่างดี ผ่านไส้ กรองได้ ดี ผสมสารเพิ่ม
คุณภาพ ป้องกันสนิมป้องกัน ป้องกัน
การเกิดปฏิกิริยากับอากาศ

ใช้ ในระบบไฮดรอลิคของเครื่ องจักรใน
โรงงานอุตสาหกรรม ที่มีอณ
ุ หภูมสิ งู เช่น
เครื่ องฉีดพลาสติก แบริ่ งโรงงงาน
กระดาษและยังเหมาะกับระบบไฮดรอ
ลิคที่มีแบริ่ งและปั๊ มที่ทาํ ด้ วยโลหะเงิน
หรื อทองเหลือง

46
68
100

เหมาะสําหรับระบบไฮดรอลิคที่มกี าร
เปลีย่ นแปลงอุณหภูมิในการทํางานมาก
หรื ออุณหภูมิเริ่ มต้ นการทํางานตํา่ เช่น
เรื อเดินสมุทร และอุปกรณ์ก่อสร้ างซึง่
ต้ องการนํ ้ามันทีม่ ีดชั นีความหนืดสูงและ
อายุการใช้ งานยาวนาน
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ใช้ ในระบบไฮดรอลิคโรงงานอุตสาหกรรม
ที่ต้องการความแม่นยําสูง มีไส้ กรองที่มี
ความละเอียดมาก ไม่ควรนําไปเติมหรื อ
ผสมในระบบไฮดรอลิคที่ใช้ กบั นํ ้ามัน
เครื่ องยนต์ทวั่ ไป และไม่ควรใช้ กบั ระบบ
ปั๊ มที่มีชิ ้นส่วนของโละเงิน
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Shell hydraulic S1 M

นํ ้ามันไฮดรอลิคคุณภาพมาตรฐาน
ผลิตจากนํ ้ามันพื ้นฐานผสมสารเพิ่ม
คุณภาพ

ใช้ ในระบบไฮดรอลิคโรงงานอุตสาหกรรม
ที่มีการเปลีย่ นถ่ายบ่อยหรื อมีการรั่ว ที่
จะต้ องมีการเติมบ่อยครัง้ ไม่ควรใช้ กบั
ระบบที่มีไส้ กรองที่มีความละเอียดมาก
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Shell Irus Fluid C

นํ ้ามันไฮดรอลิคซึง่ ผลิตจากสาร

ใช้ ในระบบไฮดรอลิคดรอลิคที่ต้องการ

46

นํ ้ามันไฮดรอลิค ประเภททนไฟ

ประเภท water-Glycol มีสารเพิม่

นํ ้ามันทนไฟเพื่อป้องกันอันตรายจาก

คุณภาพป้องกัน การสึกหรอและการ

เพลิงไหม้ เช่น ในระบบไฮดรอลิคของ

เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน่

เตาหลอมโลหะ หรื อโรงเหล็ก

นํ ้ามันไฮดรอลิคคุณภาพมาตรฐาน
Industrial Hydraulic Fluid
-Extra Protection
- Industrial Applications

High Performance HFC
-type fire-resistance hydraulic oil

