
Technical Data Sheet

Eldra nafn: Rimula Signia

Shell Rimula R6 LM 10W-40 (E7/228.51) Minni mengun•
Viðhalds sparandi•

Synþetísk smurolía fyrir mikið álag

Shell Rimula R6 LM  er svokölluð  "Low-SAPS"  smurolía sem hefur  einstaklega góða slitvörn og mjög góða vörn
gegn tæringu og öldrun ásamt því að þola mikið álag.   Shell Rimula R6 LM er unnin úr alsynþetískri grunnolíu,
en með þeirri tækni næst mun betri eiginleikar og lengri líftími smurolíunar. Rimula R6 LM er einnig ætluð á vélar
sem brenna gasi ( CNG )   Táknin LM í nafni olíunar standa fyrir L = low emission ( minni mengun ) M =
maintenance saving ( viðhalds sparandi )

Eiginleiki og ávinningur

Viðhalds sparnaður·
Shell Rimula R6 LM uppfyllir kröfur Mercedes-Benz, MAN,

DAF og fleirri véla framleiðanda. Ætluð öllum vélum sem

gera kröfu um Euro 6 eða eldri kynslóð véla, Þar sem

krafist er minni viðhaldskostnaðar.

Samhæft mengunarkerfi·
Sérstaklega lítil öskumyndun hindrar að mengunarvarnar

búnaður stíflist og valdi  bilunum í mengunarkerfinu en með

því nær vélin að halda afköstum og skilvirkni.

Minna slit og minna sót·
Einstök tækni í bætiefnum sem skila því að stimpill og aðrir

vélahlutar slitna minna og haldast hreinni.

Smurolían uppfyllir kröfur vélaframleiðanda um slit og getu

til að halda vélahlutum hreinum.

Eldsneytissparandi·
Shell Rimula R6 LM 10W-40 getur sparað eldsneyti og

peninga ef hún er borin saman við  aðrar smurolíur sem

hafa hærri seigju.

Aðal notkun

Þungavinnuvélar og skyld  notkun·
Sérstaklega hentug fyrir breitt svið véla sem vinna við mikið

álag svo sem vinnuvélar, flutningabíla og önnur tæki og

blandaðan flota sem gerir kröfu um Euro 2,3,4,5 og 6  svo

sem Mercedes Benz, MAN, DAF, Volvo og fl.

Vélar sem menga minna·
Shell Rimula R6 LM uppfyllir nýjustu kröfur framleiðenda um

Euro 4, 5, 6 vélar og þær vélar sem krefjast ACEA E6 og API

CI4.

Vélar sem brenna gasi CNG·
Shell Rimula R6 LM er viðurkend fyrir ökutæki og vinnuvélar

sem brenna gasi ( CNG ) efrá Mercedes-Benz, MAN og

Volvo.

Staðlar og vottanir

ACEA: E6, E7·
API: CI-4, CH-4, CG-4, CF-4, CF·
CAT: ECF-1-A·
Cummins: CES 20077, 72, 71·
DAF: Uppfyllir ACEA E6·
Deutz: DQC IV-10 LA·
IVECO: NG2 (Uppfyllir kröfu)·
Jaso: DH-2·
Mack: EO-N·
MAN: 3477, 3271-1·
MB Samþykki: 228.51, 226.9·
MTU: Flokkur 3.1·
Renault Trukkur: RLD-2·
Volvo: VDS-3, CNG·
Fyrir öll vottorð og samþykki vinsamlegast hafðu samband

við  smurolíu sérfræðinga Skeljungs.
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Eiginleikar 

Þessi eiginleikar eru dæmigerður fyrir núverandi framleiðslu.  Þó framtíðar framleiðslan verði í samræmi við forskrift Shell 

Properties Method Shell Rimula R6 LM 10W-40

Seigja 10W-40

Kinematic Seigja @400C mm2/s Astm D445 82

Kinematic Seigja @1000C mm2/s Astm D445 13

Dynamic Seigja @-250C mPa s Astm D5293 6650

TBN tala Mg KOH/g Astm D2896 9.5

Súlfataska % Astm D874 0.9

Eðlisþyngd @150C kg/l Astm D4052 0.850

Blossamark (COC) 0C Astm D92 251

Rennslismark 0C Astm D97 -39

Heilbrigði, Öryggi og Umhverfi

Heilsa og öryggi·
Shell Rimula R6 LM smurolían er ólikleg til að valda heilsutjóni eða ógna öryggi ef farið er eftir ráðleggingum um notkun,

hreinlæti og eyðingu á smurolíuni.

Forðist snertingu við  húð. Notið alltaf hlífðarhanska. Ef smurolía snertir húð þvoið samstundis með sápu og vatni.

Leiðbeiningar um heilsu og öryggi eru  fáanlegur á viðeigandi  öryggisblöðum,

sem hægt er að hlaða niður frá  www.epc.Shell.com

Verndum umhverfið·
Notaðri smurolíu skal skila til úrvinnslusjóðs.  Þjónustuaðili er Hreinsitækni ehf.  Setjið aldrei úrgangsolíu í afrennsli vatns

eða í jörð.

viðbótar upplýsingar

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