
ผลิตภณัฑ์ คุณสมบัต ิ การใช้งาน สารอุ้ม

นํา้มัน 

อุณหภมิู 

ใช้งาน 

ความหนืด

นํา้มัน@ 

40℃ 

ภาพตวัอย่าง 

Shell  Gadus S3 V220C 
จาระบีอเนกประสงค์สาํหรับ

งานหนกัทนความร้อนสงู 

 
(Premium Multipurpose 
Extra Pressure Grease 
           
    -Extra Protection 
         
    -High Temperature 
         
     -Red Lithium Complex 
 

จาระบีอเนกประสงค์พิเศษคณุภาพสงู

ทนทานตอ่แรงเหวี่ยง สามารถยดึเกาะ

ได้ดี ในสภาวะสัน่สะเทือนสงูรับแรง

กดดนัได้ดเียี่ยม สามารถใช้งานได้

ยาวนานแม้ท่ีอณุหภมูิสงู ปอ้งกนัการ

กดักร่อนได้อยา่งมีประสทิธิภาพ ยดื

อายกุารใช้งานลกูปืน 

สาํหรับหลอ่ลืน่ลกูปืนของ

เคร่ืองจกัรกลตา่งๆท่ีรับแรงกระแทก

และงานหนกั เช่น Continuous 

casing ระบบสายพานขนสง่ท่ีต้อง

ทํางานท่ีอณุหภมูิสงู สาํหรับลกูปืน

ล้อสามารถใช้กบัรถบรรทกุและรถ

โดยสาร โดยเฉพาะท่ีใช้ระบบดิส

เบรคหรือเบรคมาก เช่น ทางขึน้ลง

เขา เคร่ืองจกัรกลงานก่อสร้าง 

สบู ่

ลเิธียม 

คอม-

เพลก็ซ์ 

-15 ถึง

150 ℃ 

220 cSt  

Shell Gadus S2 V220 AC 
จาระบีอเนกประสงค์สาํหรับ

งานหนกัทนนํา้ชะ 

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

จาระบีอเนกประสงค์คณุภาพสงู

ทนทาน ตอ่แรงเหวี่ยงทนทานการกดั

กร่อน และชะนํา้ได้เป็นอยา่งดี 

สามารถใช้งานได้ยาวนานสงูสดุถึง 

30,000 กิโลเมตร 

สาํหรับ หลอ่ลืน่ลกูปืนผิวเรียบ และ

ลกูปืนเม็ดเคร่ืองจกัรกลท่ีรับแรง

กระแทกและงานหนกัมกีาร

สัน่สะเทือนต้องการการเกาะติด

ของจาระบี หรือมีนํา้ในจดุหลอ่ลืน่ 

เช่น แบร่ิง โรงรีด เหลก็ร้อน รวมทัง้

สภาวะท่ีต้องสมัผสักบันํา้และ

ความชืน้ตลอดเวลา 

สบู ่

ลเิธียม

และ 

แคลเซีย

ม 

-20 ถึง

130 ℃ 
 

สงูสดู 

140 ℃ 

220 cSt  

จาระบีสาํหรับยานยนต์ 



Shell Gadus S2 V220 D 
จาระบีอเนกประสงค์ทนแรง

กระแทก 
 
(Premium Multipurpose 
Extreme Pressure Grease 
 
   -Reliable Protection 
 
   - Multi-purpose 
Application 
 
  - Lithium  
 

จาระบีอเนกประสงค์คณุภาพสงู

ทนทาน ตอ่แรงกระแทก แรงกดได้สงู 

ผสมสารโมลดิินัม่ไดชลัไฟด์ ร้อยละ 3 

ตาม มาตรฐานของผู้ผลติ Volvo และ 
Caterpillar 

สาํหรับหลอ่ลืน่แบร่ิงงาหนกัท่ีต้อง

รับแรงกระแทก จานพว่งของ

รถบรรทกุ และจดุท่ีมีการกระแทก

ของเคร่ืองจกัรกลงานหนกั 

สบู ่

ลเิธียม 

-20 ถึง

120 ℃ 
 

220 cSt  

Shell Gadus S2 V220 
จาระบีอเนกประสงค์รับแรงกด

คณุภาพสงู ใช้งานทัว่ไป 
 
(High Performance 
Multipurpose 
Extreme Pressure Grease 
 
   -Reliable Protection 
 
   - Multi-purpose 
Application 
 
  - Lithium  
 

จาระบีอเนกประสงค์ ประกอบด้วย

นํา้มนัแร่ดชันีความหนืดสงู ทนความ

ร้อนสงู ทนนํา้ได้ดี ผสมสารเพ่ิม

คณุภาพสารรับแรงกดสงู (EP) ช่วยรับ

แรงกด 

สาํหรับหลอ่ลืน่ลกูปืนและแบร่ิงกาบ 

ในเคร่ืองจกัรกลตา่งๆ และภาค

ขนสง่ท่ีรับแรงกระแทกและงานหนกั 

รวมทัง้สภาวะท่ีต้องสมัผสักบันํา้ 

สามารถใช้ได้กบัการหลอ่ลืน่ในงา

นอตสุาหกรรมทัว่ไปและสาํหรับการ

หลอ่ลืน่ระบบช่วงลา่งและลกูปืน

รถยนต์และรถบรรทกุ รถแทรคเตอร์ 

รถปิคอพั 

สบู ่

ลเิธียม 

-20 ถึง

100 ℃ 
 

(สงูสดุ 

120℃) 
 

220 cSt  



Shell Gadus S1 A320 

จาระบีอเนกประสงค์ ทนนํา้ ใช้

งานทัว่ไป 
 
(Multipurpose 
Pressure Grease 
 
   - Multi-purpose 
Application 
 
  - Calcium  
 

จาระบีสายไหม ทนอณุหภมูิระดบัปาน

กลาง ทนทานตอ่การชะนํา้ได้เป็นอยง่

ดีและมีคณุสมบตัิเกาะตดิแนน่  

สาํหรับอดัช่วงลา่งและสว่นตา่ง ๆ 

ของรถยนต์ รถโดยสาร และ

รถบรรทกุทัว่ไป ยกเว้นลกูปืนล้อ 

สบู ่

แคล 

เซียม 

-15 ถึง60 

℃ 
 

320 
cSt 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลิตภณัฑ์ คุณสมบัต ิ การใช้งาน สารอุ้ม

นํา้มัน 

อุณหภมิู 

ใช้งาน 

ความ

หนืด

นํา้มัน@
40℃ 

ภาพตวัอย่าง 

Shell  Gadus S3 V460 D 

จาระบีอเนกประสงค์คณุภาพสงูรองรับงาน

หนกัมากผสมสารโมลดิินมัไดซลัไฟด์ 
 
(Premium Multipurpose Heavy Duty 
Grease with Solids) 
           
        -Heavy Duty Protection 
        -High Temperature 
        -Lithium Complex 
เบอร์ NLGI 2        
 
 

จาระบีอเนกประสงค์

คณุภาพสงูทนทานตอ่

ความร้อนและนํา้ได้ดเียีย่ม  

ผสมสารเพ่ิมคณุภาพ รับ

แรงกดสงู ลดการสกึหรอ 

และการกดักร่อน มี

คณุสมบตัิตามมาตรฐาน

ผู้ผลติเคร่ืองจกัรกลหนกั 

เหมาะสาํหรับหลอ่ลืน่ 

แบร่ิงของเคร่ืองจกัรกล

ตา่งๆท่ีเคลือ่นไหวช้า 

ความเร็วรอบตํ่า รับแรง

กระแทกงานหนกัมากๆ 

ภายใต้สภาวะอณุหภมูิ

สงู ทนทานตอ่สภาวะ

เปียกช่ืนได้ดี เหมาะสม

กบัอตุสหกรรมเหมือง

แร่ และเหลก็ 

 

 
สบู ่

ลเิธียม 

คอม-

เพลก็ซ์ 

 
-15 ถึง

150 ℃ 

 
460 cSt 

 

Shell  Gadus S3 V460  

จาระบีอเนกประสงค์คณุภาพสงูรองรับงาน

หนกัมาก ทนความร้อนสงู 
 
(Premium Multipurpose Heavy Duty 
Grease)  
           
        -Heavy Duty protection 
        -High Temperature 
        -Lithium Complex 
เบอร์ NLGI 2             
 

จาระบีอเนกประสงค์

คณุภาพสงูทนทานตอ่

ความร้อนและนํา้ได้ดเียีย่ม  

ผสมสารเพ่ิมคณุภาพ รับ

แรงกดสงู ลดการสกึหรอ 

และการกดักร่อน  

เหมาะสาํหรับหลอ่ลืน่ 

แบร่ิงของเคร่ืองจกัรกล

ตา่งๆท่ีเคลือ่นไหวช้า 

ความเร็วรอบตํ่า รับแรง

กระแทกงานหนกัมากๆ 

ภายใต้สภาวะอณุหภมูิ

สงู ทนทานตอ่สภาวะ

เปียกช่ืนได้ด ี

สบู ่

ลเิธียม 

คอม-

เพลก็ซ์ 

-15 ถึง

150 ℃ 

460 cSt  

จารบีสาํหรับงานอุตสาหกรรม    



Shell  Gadus S3 V220 C 

จาระบีอเนกประสงค์รองรับงานหนกัทนความ

ร้อนสงู 
 
 
(Premium Multipurpose Extreme 
Pressure Grease  
           
        -Extra protection 
         
        -High Temperature 
         
        -Red Lithium Complex 
 
เบอร์ NLGI 2 , 3           
      
 
 
 

จาระบีอเนกประสงค์พิเศษ

ทนแรงเหวีย่ง สามารถยดึ

เกาะได้ดีเยี่ยม แม้ใน

สภาวะสัน่สะเทือนสงู รับ

แรงกดสงู ทนตอ่นํา้ชะ จดุ

หยดสงู สามารถใช้งานได้

ยาวนาน   ปอ้งกนัการการ

กดักร่อนได้อยา่งมี

ประสทิธิภาพ 

สาํหรับหลอ่ลืน่ลกูปืน

ของเคร่ืองจกัรกลตา่งๆ 

ท่ีรับแรงกดและงาน

หนกั สาํหรับลกุปืน

รถบรรทกุ และรถ

โดยสาร โดยเฉพาะ

ระบบดิกส์เบรคหรือ

เบรคมากๆ ขึน้ลงเขา

และเคร่ืองจกัรกลงาน

ก่อสร้างท่ีใช้งานหนกั 

สบู ่

ลเิธียม 

คอม-

เพลก็ซ์ 

-15 ถึง

150 ℃ 

220 cSt  

Shell  Gadus S2 V460 A 

จาระบีอเนกประสงค์สาํหรับงานหนกัทนนํา้ 
 
(high performance Multipurpose 
Heavy duty extreme Pressure Grease  
           
        - Heavy duty protection 
        -water Resistant 
         
        - Lithium Calcium 
 
เบอร์ NLGI 2            

จาระบีอเนกประสงค์พิเศษ

ทนนํา้และความร้อนได้ดี

มาก มคีวามสามารถใน

การยดึเกาะและปอ้งกนั 

การกดักร่อนได้ดีมาก 

สาํหรับหลอ่ลืน่แบร่ิง

และเคร่ืองจกัรกล 

เคลือ่นไหวช้า ความเร็ว

รอบตํ่าท่ีต้องการการ

เกาะติดของจาระบี  

สบู ่

ลเิธียม 

และ 

แคลเซีย

ม 

-20 ถึง

150 ℃ 
 

สงูสดุ 

140℃ 

460 cSt  



Shell  Gadus S2 V220 AC 

จาระบีอเนกประสงค์สาํหรับงานทนนํา้ 
 
(Premium Multipurpose extreme 
Pressure Grease ) 
           
       - Reliable protection 
        -water Resistant 
       - Red Lithium Calcium 
 
 

จาระบีอเนกประสงค์

คณุภาพสงูทนทานตอ่แรง

เหวี่ยง ทนการกดักร่อนและ

ชะนํา้ได้เป็นอยา่งดี 

สามารถใช้งานได้ยาวนาน

สงูสดุ 30,000 กิโลเมตรตอ่

การอดั 

สาํหรับหลอ่ลืน่ลกูปืน

ผิวเรียบ ลกูปืนเมด็

เคร่ืองจกัรกล ท่ีรับแรง

กดสงูและงานหนกัมี

การสัน่สะเทือนต้องการ

การเกาะติดของจาระบี 

สบู ่

ลเิธียม 

และ 

แคลเซีย

ม 

-20 ถึง

130 ℃ 
 

สงูสดุ 

140℃ 

220 cSt  

Shell  Gadus S2 V220 D 

จาระบีอเนกประสงค์ทนแรงกระแทก 

 
(Premium Multipurpose Grease)  
           
        - Reliable protection 
        - Multipurpose Application 
        - Lithium  
เบอร์ NLGI 2            

จาระบีอเนกประสงค์

คณุภาพสงูทนทานตอ่แรง

กระแทก แรงกดได้ผสมสาร 

โมลดิินัม่ซลัไฟด์  

สาํหรับหลอ่ลืน่แบร่ิง

งานหนกัท่ีต้องรับแรง

กระแทก จารพว่งของ

รถบรรทกุ และจดุท่ีมี

การกระแทกของ

เคร่ืองจกัรกลงานหนกั 

สบู ่

ลเิธียม 
 

-20 ถึง

120 ℃ 
 
 

220 cSt  

Shell  Gadus S2 V220  

จาระบีเอนกประสงค์รับแรงกดคณุภาพสงูใช้

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

จาระบีอเนกประสงค์

ประกอบด้วยนํา้มนั แร่ดชันี

ความหนืดสงู ทนความร้อน

สงู ทนนํา้ได้ดดี ผสมสาร

เพ่ิมคณุภาพ  

สาํหรับหลอ่ลืน่ลกูปืน

และแบร่ิงกาบใน

เคร่ืองจกัรกลตา่งๆ และ

การขนสง่ท่ีรับแรงกดสงู

และงานหนกั และต้อ 

สมัผสักบันํา้  

สบู ่

ลเิธียม 
 

-20 ถึง

100 ℃ 
 

สงูสดุ 

120 ℃ 

220 cSt  



Shell  Gadus S2 V100  

จาระบีเอนกประสงค์คณุภาพสงูใช้งาน 

ทัว่ไป 

 
(High performance Multipurpose 
Grease  
           
        - Reliable protection 
         
        - Multipurpose Application 
         
        - Lithium  
 
เบอร์ NLGI 2,3      

จาระบีอเนกประสงค์ ทน

ความร้อนสงู ทนนํา้ได้ดี 

ผสมสารเพ่ิมคณุภาพ 

ปอ้งกนัปฏิกิริยากบัอากาศ 

การสกึหรอ และการเกิด

สนิม  

สาํหรับหลอ่ลืน่ลกูปืน

และแบร่ิงกาบรอบสงู 

เช่น แบร่ิงมอเตอร์ไฟฟา้ 

แบร่ิงปัม้นํา้มนั 

เคร่ืองจกัรกลตา่ง ๆ 

สามารถใช้ได้ท่ีอณุหภมูิ

สงู รวมทัง้สภาวะท่ีต้อง

สมัผสักบันํา้ 

  

สบู ่

ลเิธียม 
 

-30 ถึง

120 ℃ 
 

สงูสดุ 
130 ℃ 

 
100 cSt 

 

Shell  Gadus S2 A 320 

จาระบีเอนกประสงค์คณุภาพสงูทนนํา้ใช้งาน 

ทัว่ไป 

 
(High performance Multipurpose 
Extreme Pressure Grease  
           
     - Reliable protection 
         
     - Water Resistance 
         
     - Calcium  
 
เบอร์ NLGI 2      
 

จาระบีสายไหม ทน

อณุหภมูริะดบัปานกลาง 

ทนทานตอ่การชะนํา้ได้ดี

เยี่ยม รับแรงกดสงู  

สาํหรับหลอ่ลืน่ลกูปืน

ในเคร่ืองจกัรกลงาน

อตุสาหกรรมและการ

เดินเรือ ท่ีมีความช่ืน

และนํา้ ท่ีอณุหภมูิปาน

กลาง ต้องการ

ความสามารถในการรับ

แรงกดสงู 

  

สบู ่

แคลเซีย

ม 
 

-15 ถึง

60 ℃ 
 
 

 
320 cSt 

 



Shell  Gadus S1 A 320 
จาระบีเอนกประสงค์ ทนนํา้ใช้งานทัว่ไป 

 
Multipurpose Grease  
     - Multipurpose Application 
     - Calcium  
เบอร์ NLGI 3 
 

จาระบีสายไหม ทน

อณุหภมูิระดบัปานกลาง 

ทนทานตอ่การชะนํา้ได้ดี มี

คณุสมบตัิเกาะติดแนน่  

สาํหรับอดัช่วงลา่งและ

สว่นตา่งๆ ของรถยนต์ 

รถโดยสาร และ

รถบรรทกุทัว่ไปยกเว้น

ลกูปืนล้อ 

  

สบู ่

แคลเซีย

ม 
 

-15 ถึง

60 ℃ 
 
 

 
320 cSt 

 

Shell  Gadus S5 V142W 

จาระบีกึง่เหลวคณุภาพสงูพิเศษสาํหรับหลอ่

ลืน่เกียร์ 
 
Advance Performance Semifliid Gear  
Grease  
     - Improved Efficiency 
     - Low Friction 
     - Lithium 
เบอร์ NLGI 00 
 
 

จาระบีกึง่เหลวคณุภาพสงู

พิเศษ ผลติจากนํา้มนั

สงัเคราะห์ PAG อายกุาร

ใช้งานยาวนาน ปอ้งกนัการ

ร่ัวไหลจากเกียร์ปิด มี

ประสทิธิภาพการหลอ่ลืน่สุ

งมาก ลดการใช้พลงังาน 

ลดแรงบิด 

เหมาะสาํหรับการหลอ่

ลืน่เกียร์ปิดท่ีเป็น เกียร์

ตวัหนอน แบบเหลก็

สาํริด (ดีบกุ) ท่ีต้องการ

ใช้จาระบีในการหลอ่ลืน่ 

สบู ่

ลเิธียม 
 

-20 ถึง

130 ℃ 
 
 

 
142 cSt 

 

Shell  Gadus S1  OG 
สารหลอ่ลืน่สาํหรับเกียร์เปิดและลวดสลงิ 
 
Open Gear and wire Rope Grease 
    - Sutible Wear Resistance 
    - Bitumen 
 
 
 
 
 

จารบีท่ีมีสว่นผสมของยาง

มะตอยชนิดเหนียวข้น มี

ความหนืดสงู เหมาะ

สาํหรับเกียร์เปิดและลกูปืน

ท่ีใช้ในโรงงานนํา้ตาลท่ี

ต้องการ การยดึเกาะติดผิว 

ไมก่ระเด็นง่าย ทนตอ่การ

ชะของนํา้  

เหมาะสาํหรับการหลอ่

ลืน่เฟืองเปิดท่ีต้องรับ

แรงกดและแรงกระแทก

สงู ใช้เคลอืบลวดสลงิ 

หลอ่ลืน่และปอ้งกนั

สนิมได้ด ี

 
- 

 
- 
 
 

ความ

หนืด@1
00℃ 

200 cSt 

 



Shell  Gadus Wirerope 
สารหลอ่ลืน่สาํหรับลวดสลงิ 
 
wire Rope Grease 
 
    
 

นํา้มนัแร่ชนิดข้น มี

คณุสมบตัิเหนียวและ

เกาะติดได้ด ี

ใช้เคลอืบลวดสลงิ 

เหลก็ เพ่ือการหลอ่ลืน่

และปอ้งกนัสนิมใอตสุา

หกร-รมผลติลวดสลงิ 

 
- 

 
- 
 
 

ความ

หนืด@1
00℃ 

2369 cSt 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ผลิตภณัฑ์ คุณสมบัต ิ การใช้งาน สารอุ้ม

นํา้มัน 

อุณหภมิู 

ใช้งาน 

ความหนืด

นํา้มัน  
@40℃ 

ภาพตวัอย่าง 

Shell  Gadus S5 T460  

จาระบีเกรดพิเศษประสทิธิภาพสงูสดุทนทาน

งานหนกัและอณุหภมูิสงู 

 

Advance Multipurpose Heavy Duty 
Grease  
           
        -Heavy Duty Protection 
        -Extreme Pressure         
        -Polyurea 
 
เบอร์ NLGI 1.5        

จาระบีคณุภาพสงูทนทาน

ตอ่ความร้อนสงู ผลติจาก

นํา้มนัสงัเคราะห์ อายกุาร

ใช้งานยาวนาน รับแรงกด

สงู ลดการสกึหรอ และการ

กดักร่อน  

ใช้กบังานอตุสาหกรรม

ทนความร้อนสงู เช่น 

เตาเผาในอตุสาหกรรม 

แก้ว กระดาษ 

ปนูซีเมนต์ เคมี มแีรง

กดและกระแทกสงูมาก 

รับภาระท่ีหนกัหนว่ง 

สบู ่

โพลยิู

เรีย 
 

-20 ถึง

180 ℃ 

 
460 cSt 

 

Shell  Gadus S3 T220  

จาระบีเอนกประสงค์ประสทิธิภาพดีเยี่ยม

ทนทานงานหนกัและอณุหภมูิสงู 
 
Premium 
Multipurpose Extreme Pressure 
Grease 
           
        -Extra Protection 
        -Extreme Temperrature 
        -Polyurea 
 
เบอร์ NLGI 2     

จาระบีเอนกประสงค์

คณุภาพสงูทนทานตอ่

ความร้อนสงู ทนการกดั

กร่อน อายกุารใช้งาน

ยาวนาน รับแรงกดสงู ทน

การสกึหรอดีเยีย่ม ทนนํา้

ชะดีเยี่ยม 

ใช้กบังานอตุสาหกรรม

ทนความร้อนสงู งาน

หนกั เช่น อตุสาหกรรม  

ปนูซีเมนต์ เหลก็ 

เคร่ืองจกัรกลงาน

ก่อสร้าง 

สบู ่

โพลยิู

เรีย 
 

-10 ถึง

180 ℃ 

 
220 cSt 

 

จารบีสาํหรับงานอุตสาหกรรมประเภทพิเศษ 



Shell  Gadus S3 T150 J 

จาระบีเอนกประสงค์ประสทิธิภาพดีเยี่ยม เพ่ือ

หลอ่ลืน่แบร่ิงอตุสาหกรรม 

 
Premium 
Quality Industrial Bearing Grease 
 
        -Extra Protection 
         
        -Extreme Temperrature 
    
        -Polyurea 
 
เบอร์ NLGI 2     
      
 
 

จาระบีคณุภาพสงูพิเศษ

ทนทานตอ่ความร้อนสงู ทน

การกดักร่อน อายกุารใช้

งานยาวนาน ด้วย

เทคโนโลยีสารอุ้มนํา้มนัโพ

ลยิเูรียแบบพิเศษ 

ใช้กบังานอตุสาหกรรม

ทนความร้อนสงู งาน

หนกั เช่น อตุสาหกรรม  

เหลก็ โรงรีดเหลก็ 

สบู ่

โพลยิู

เรีย 
 

-10 ถึง

150 ℃ 

 
150 cSt 

 

Shell  Gadus S4 OG Clear oil 2000 
สารหลอ่ลืน่กึง่สงัเคราห์สาํหรับเกียร์เปิด และ

ลวดสลงิคณุภาพดีเยีย่ม 

 
Advance Open Gear and Wirerope 
Lubricants 
 
 

สารหลอ่ลืน่กึ่งสงัเคราะห์

สาํหรับเกียร์เปิดและ

ลวดสลงิคณุภาพดีเยีย่ม

ความหนืดสงูผลติจาก

นํา้มนัคณุภาพสงู ไมผ่สม

ยางมะตอย สามารถรับแรง

กดได้สงูมาก ยดึติดกบั

ผิวสมัผสัเกียรืได้ดี ปอ้งกนั

การสกึกร่อนอยา่งดีเยี่ยม 

เหมาะสาํหรับการใช้

งานเกียร์เปิดดดย

เฉพาะ อตสุาหกรรม

นํา้ตาล เหมืองแร่ ท่ี

ต้องการจารบีท่ีมีความ

หนืดสงู รองรับงาน

หนกั 

   
20000 cSt 

 



Shell  Gadus S4 V2600AD  
 
จาระบีพิเศษสาํหรับลกูปืนผิวเรียบ 

 
Advance Plain Bearing Grease  
 
        -Heavy Duty Protection 
        -High Temperrature 
        -Lithium/Calcium  
 
เบอร์ NLGI 1.5  

จาระบีเกรดพิเศษ

คณุภาพสงูสาํหรับลกุปืน

ผิวเรียบ ผลติจากนํา้มนักึ่ง

สงัเคราะห์ ความหนืดสงูมี

สมรรถนะในการรับแรงกด

ดีเยี่ยม และการยดึเกาะติด

ในสภาวะงานหนกัมาก ทน

นํา้ได้ดี ปราศจากยางมะ-

ตอยหรือสารระเหยท่ีเป็น

อนัตราย 

เหมาะสาํหรับการหลอ่

แบร่ิงลกูปืนของลกูหีบ

ในโรงนํา้ตาลท่ีมีระบบ

จ่ายจากปัม้ ทดแทน

นํา้มนัดาํ 

สบู ่

ลเิธียม

และแคล 

เซียม 
 

0 ถึง   

130 ℃ 

 
2,600 cSt 

 

Shell  Gadus S4 OG 80,85 
 
จาระบีเกรดพิเศษ สาํหรับเกียร์เปิดและ

ลวดสลงิ รับแรงกดสงู 
 
Special Purpose open Gear and Wire 
Rope Grease 
 
 

จาระบีเกรดสาํหรับเกียร์

เปิดและลวดสลงิท่ีมี

สมรรถนะดีเยีย่มปราศจาก

สารตะกัว่และสารระเหย 

ความหนืดสงู ผสมสารเพ่ิม

คณุภาพรับแรงกดสงู และ

ลดแรงกะแทก 

เหมาะสาํหรับการหลอ่

ลืน่เฟืองเกียร์เปิด

สาํหรับสภาวะ งาน

หนกัมาก ในสภาวะ

เปียกช่ืน เหมาะสาํหรับ

เคร่ืองจกัรกล งาน

เหมืองแร่ 

ดินเหียว -15 

 ถึง    

130 ℃ 

 
1,625 cSt 

 

Shell  Gadus S2 OGH 
 
จาระบีเกรดพิเศษ คณุภาพสงูสาํหรับเกียร์เปิด

และลวดสลงิ 
 
High performance open Gear and 
Wire Rope Grease 
เบอร์ NLGI 0/00 

จาระบีเกรดพิเศษ 

คณุภาพสงูสาํหรับเกียร์เปิด

และลวดสลงิ มีคณุสมบตัิ

ทนอณุหภมูิสงู สามารถใช้

ในระบบฉีดพน่ได้ดี ปอ้งกนั

การอดุตนัของหวัฉีด รับแรง

กดได้สงูมาก 

เหมาะสาํหรับเฟือง

เกียร์เปิดท่ีหม้อเผา ใน

โรงปนูซีเมนต์ หลอ่

ลืน่กียร์เปิดท่ีมีอณุหภมูิ

และแรงกดสงูมาก 

ดินเหียว -10 

 ถึง    

200 ℃ 

 
1,000 cSt 

 



Shell  Gadus S3 High Speed Coupling 
Grease 
 
จาระบี Gear Coupling Grease 
 
 
Premium Gear Coupling Grease 
 
เบอร์ NLGI 1    

จาระบี Gear Coupling  

ผลติจากนํา้มนัพืน้ฐานท่ีมี

ความหนืดสงู และสบูล่ิ

เธียมคอมเพลก็ซ์ ทนตอ่

การแยกตวัระหวา่งนํา้มนั

กบัสบู ่ในการใช้งาน

สามารถใชได้กบั 

Coupling ท่ีมีความเร็วสงู 

ไหลหลอ่ลืน่ใน Coupling  

ได้อยา่งด ี

 

เหมาะสาํหรับการใช้

งานใน Coupling  ท่ีมี

ความเร็วสงู สามารถใช้

งานได้ท่ีความเร็ว

มากกวา่ 300 รอบตอ่

นาที 

สบู ่

ลเิธียม 

คอม 

เพลก็ซ์ 

-15 

 ถึง    

150 ℃ 

 
700 cSt 

 

Shell  Gadus S3 Repair 
 
จาระบีพิเศษเพ่ือปรับสภาพผิวฟันเกียร์ 

 
Premium Open Gear Running – in 
Grease Containing Solids 
         
 
         -Running-in and Repair 
            
        -Aluminium Complex   
 
เบอร์ NLGI 1 
      
 
 

จาระบีพิเศษเพ่ือปรับ 

สภาพผิวฟันเกียร์ ผลติจาก

นํา้มนักึง่สงัเคราะห์ผสม

กราฟไฟต์ขนาดเลก็ มี

คณุสมบตัิ ในการปรับเรียบ

ผิวเพ่ือลดความหยาบของ

ผิวเกียรืเปิด เพ่ือทําความ

สะอาดผิวและเพ่ิมพืน้ท่ีการ

รับภาระบนฟันเกียร์ 

 

เหมาะสาํหรับการพน่

สเปรย์ลงบนผิวของ

เฟืองเกียร์เปิด เพ่ือการ

ปรับสภาพผิวของฟัน

เกียร์ ในอตสุาหกรรม

ตา่ง ๆ เช่น เหมือง โรง

ปนูซีเมนต์ โรงเหลก็  

โรงไฟฟา้ ใช้ได้ทัง้ระบบ

พน่อตัโนมตัิ และพน่

มือ 

อลมูิ  

เนียม 

คอม 

เพลก็ซ์ 
 

-15 ถึง   

100 ℃ 

(สาํหรับ

ระบบ

สเปรย์) 

 
520 cSt 

 



Shell  Gadus S2 U460 L 

จาระบีคณุภาพสงูสาํหรับงานทนความร้อนสงู 

 

High performance Heavy Duty Grease  
           
        -Heavy Duty Protection 
         
        - High Temperrature 
 
        -Clay 
 
เบอร์ NLGI 2 
      
 
 

จาระบีคณุภาพสงูผลติจาก 

Clay เพ่ือให้ทนทานตอ่

ความร้อนสงู รับแรงกดได้ดี 

ประกอบกบันํา้มนัพืน้ฐาน

คณุภาพพิเศษปอ้งกนัการ

ระเหยตวั ผสมสารเพ่ิม

คณุภาพชนิดพิเศษปอ้งกนั

ปฏิกิริยากบัอากาศ  

สาํหรับหลอ่ลืน่ ลกูปืน    

แบร่ิงและเคร่ืองจกัรกล

ตา่งๆ ท่ีมีอณุหภมุิใน

การทํางานสงู ท่ีจาระบี

เอนกประสงค์ทัว่ไปไม่

สามารถใช้งานได้ 

ความเร็วระดบัปาน

กลาง ใช้งานท่ีอรุหภมูิ

สงูถึง 200 ℃ เมื่อมี

การปรับระยะการอดั

จาระบีทให้เหมาะสม 

ดิน

เหนียว 
 

-15 ถึง

180 ℃ 

460 cSt  

 


