
 
Dæmigerður áþreifanlegur eiginleiki 

Technical Data Sheet

Shell Rimula R4 L 15W-40 Minni losun mengandi efna•

Smurolía fyrir mikið álag

Shell Rimula R4 L er svokölluð  “Low-Saps” smurolía , hún er með sér valin bætiefni til að  vernda vélbúnaðinn,
tryggja góða endingu og afköst smurolíunnar. Smurolían þolir mikið álag, þolir hátt hitastig og hefur sérstaklega
góða hreinsieiginleika.

Kostir. eiginleiki og ávinningur

Betra birgðahald·
Shell Rimula R4 L  hefur verið  samþykkt af flestum

vélaframleiðendum sem eru leiðandi í heiminum  og hentar

hún breiðum flota af vélum sem krefjast góðrar smurolíu við

krefjandi aðstæður.

Hentar mengunarkerfum·
Svokölluð LOW-ASH smurolía lámarkar útfellingu í

útblásturskerfinu og veldur því ekki skaða í

mengunarkerfum vélarinnar, og tryggir skilvirkni

afgasmeðhöndlunar.

Lægri viðhalds kostnaður·
Shell Rimula R4 L er sérstaklega þróuð með sterkar varnir

til að hlutleysa sýrur sem myndast í brunavélum, með

þessu fæst betri ending smurolíunnar.

Framúrskarandi slitvörn·
Sýnt hefur verið  fram á  með milljónum af eknum

kílómetrum að Rimula R4 L gefur einstaka slit og

tæringarvörn sem skilar sér í betri líftíma vélbúnaðar.

Aðal notkun

Fyrir alla notkun·
Hentar við alla notkun hvort sem er í landbúnaði,

verktakastarfssemi og einnig í sjávarútvegi. Hentar einnig

þegar brennd er flotaolía í dísilvélum.

Hentar þungavinnuvélum·
Shell Rimula R4 L 15W-40 er hágæða smurolía, hún veitir

mjög góða vernd og hentar því nánast á allar vélar sem

krefjast ( Euro 4,5 US 2007 ) og eldri kröfur

Staðlar, viðurkenningar og ráðleggingar

CAT ECF-2, ECF-3·
Cummins CES 20081, 77, 72, 71·
DDC 93K218·
Deutz  DQC III-10 LA·
Mack EO-O  Plus·
MAN M3575·
MB-Samþykki 228.31·
MTU Flokkur 2.1·
Renault Truck RLD-3·
Jaso DH-2·
IVECO T2 E7 (Uppfyllir staðal)·
Volvo VDS-4, VDS-3·
API CJ-4, CI-4+, CI-4, CH-4, CG-4, CF-4, CF.·
ACEA E9, E7·
CNH MAT 3521, 3522 (uppfyllir staðal)·
Fyrir leyfisbréf, viðurkenningar og ráðleggingar,

vinsamlegast hafið samband  við smur sérfræðinga

Skeljungs

Properties Method Shell Rimula R4 L 15W-40

Kinematic Seigja @400C mm2/s Astm D445 115

Kinematic Seigja @1000C mm2/s Astm D445 15.5

Seigju tala Astm D2270 142

Page 1 of 2 Rimula R4 L 15W-40 (CJ-4), v 2.5 29.12.2016.10.21



Þessi eiginleikar eru dæmigerðir fyrir núverandi framleiðslu, Þó framtíðar framleiðslan verði í samræmi við forskrift Shell 

Properties Method Shell Rimula R4 L 15W-40

Eðlisþyngd @150C kg/l Astm D4052 0.883

Súlfat aska % Astm D874 1.0 max

TBN tala mg KOH/g Astm D2896 10

Blossamark (COC) 0C Astm D92 227

Rennslismark 0C Astm D97 -33

Heilbrigði, Öryggi og Umhverfi

Heilsa og öryggi·
Shell Rimula R4 L 15W-40 er ólíkleg til að valda  verulegu heilsutjóni  eða valda skaða í umhverfinu ef hún er rétt

meðhöndluð og ráðleggingum framleiðanda fyllt eftir ásamt  persónulegu hreinlæti við notkun.

Forðist snertingu við  húð. Notið hlífðarhanska. Ef smurolía snertir húð þá skal  þvo  hana af með vatni og sápu.

Leiðbeiningar um heilbrigði og öryggi er að finna á viðeigandi öryggisblaði , sem hægt er að fá frá http://www.epc.shell.com/

Verndum umhverfið·
Skilið notaðri olíu á viðurkennda söfnunarstaði, setjð ekki olíu í niðurföll, eða í jarðveg.

Viðbótar upplýsingar

Ráð·
Ráðgjöf um notkun er ekki gefin upp en hana má fá hjá smur-sérfræðingum Skeljungs
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