
SHELL LUBRICANTS
TOGETHER ANYTHING IS POSSIBLE

VAN BESCHERMING  
TEGEN SLIJTAGE  
TOT HET VERLEGGEN  
VAN GRENZEN
SHELL TELLUS S2 VX MAAKT HET MOGELIJK 
Ontwikkeld om extreme temperaturen te weerstaan

WIJ HEBBEN 10 JAAR GEÏNVESTEERD IN 
DE ONTWIKKELING VAN DE VOLGENDE 
GENERATIE HYDRAULISCHE OLIËN
Wanneer u werkt onder extreme omstandigheden is de zorg 
voor het functioneren van uw equipment essentieel voor uw 
productiviteit1. Dat is de reden waarom we de laatste 10 jaar 
hebben gewerkt aan de ontwikkeling van de nieuwe Shell Tellus 
S2 VX, een olie met 1. een langere levensduur2 een uitstekende 
stick-slip-controle en 3. die op innovatieve wijze slijtage 
vermindert. Wij ondersteunen u ook met een uitstekend aanbod 
van diensten die zich in de praktijk hebben bewezen in de 
bouw-, mijnbouw- en maritieme sector. Dus wat uw branche of 
ambitie ook is, de nieuwe Shell Tellus S2 VX maakt het mogelijk.

Shell Tellus S2 VX   www.shell.com/lubricants

 WERELDWIJDE ERVARING

Shell Lubricants ondersteunt klanten in meer 
dan 90 landen

MINDER SLIJTAGE4 ONGEACHT  
DE OMSTANDIGHEDEN BETEKENT 
MINDER ONDERHOUD8 

ONTWIKKELD OM TE BESCHERMEN
De moderne hydrauliek werkt onder hogere 
druk, bij grotere snelheden en gedurende langere 
tijdsperioden, zodat bescherming van uw equipment 
van het grootste belang is. De nieuwe Shell Tellus S2 VX 
is verbeterd om slijtage te verminderen4, zelfs onder zeer 
moeilijke omstandigheden5,  en helpt bij het beschermen 
van uw equipment tegen kopercorrosie6 en roest7. 
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DRAAGKRACHT  
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HOGER IS BETER



ONTWIKKELD VOOR EEN LANGERE LEVENSDUUR2

Het beperken van oliedegradatie zorgt voor een langere levensduur en minder 
stilstand, zodat kan worden voldaan aan de toenemende productiviteitseisen. 
De nieuwe Shell Tellus S2 VX bereikte een tot twee keer9 langere levensduur 
van de olie dan Shell Tellus S2 V en een drie keer9 langerere levensduur dan 
het minimum in de industrie. De nieuwe formulering zorgt voor uitgebalanceerde 
prestaties met zowel een lange levensduur als beperking van afzettingen10.

ONTWIKKELD VOOR U
Wat uw wensen of toepassingen ook zijn, 
Shell heeft een volledig assortiment oliën en 
vetten, inclusief synthetische en hoogwaardige 
producten. Naast onze producten bieden wij 
u de ondersteuning, het deskundig advies en 
de training die u nodig heeft.

We bieden de volgende diensten:
   Shell LubeMatch – een gratis 
webtool die u helpt om in een oogwenk 
het juiste smeermiddel te vinden 

  Shell LubeAnalyst – monitoring 
van de staat van de olie en equipment; 
geeft een vroegtijdige waarschuwing 
voor mogelijke storingen om grote 
onderhoudskosten te voorkomen 

  Shell LubeAdvisor – technisch advies 
om u te helpen het juiste product te kiezen 
voor uw equipment en bedrijfsbehoeften

  Shell LubeCoach – specifieke 
training op gebieden als gezondheid 
en veiligheid, opslag, behandeling 
en onderhoudspraktijken

 

Als u wilt weten wat er mogelijk is voor 
uw bedrijf, neem dan contact op met uw 
plaatselijke vertegenwoordiger of ga naar 
www.shell.com/lubricants 

DE LANGERE LEVENSDUUR VAN DE OLIE2  
BETEKENT MEER PRODUCTIVITEIT1 VOOR U

BREDER13 TEMPERATUURBEREIK

Shell Tellus S2 VX biedt een stabiele viscositeit over een 
breed temperatuurbereik vergeleken met ISO HM vloeistoffen. 
Dit kan de prestaties van uw machines helpen verbeteren

EFFICIËNTE EQUIPMENT BETEKENT EEN  
SOEPELERE UITVOERING VOOR U

SHELL TELLUS S2 VX

ONTWIKKELD OM EXTREME  
TEMPERATUREN TE WEERSTAAN
De nieuwe Shell Tellus S2 VX is ontwikkeld om de viscositeit te behouden en te 
blijven presteren onder zware mechanische belasting en extreme temperaturen. 
Zo blijft het de populairste meest gekozen multigrade hydraulische olie in zijn 
segment. Het brede operationele temperatuurbereik maakt de olie bijzonder 
geschikt voor mobiele en “buiten” toepassingen, waar machines werken in 
omgevingen die aan hitte en kou worden blootgesteld

ONTWIKKELD VOOR SYSTEEMEFFICIËNTIE
Uw equipment moet op zijn best functioneren en dus moet uw hydraulische 
vloeistof beschermen, smeren en efficiënt kracht overbrengen. De nieuwe 
Shell Tellus S2 VX is ontwikkeld voor een uitstekende stick-slip3-controle 
teneinde een efficiënte en nauwkeurige krachtoverbrenging en een 
consistente waterseparatie te bieden11, evenals ontluchtingsvoordelen12.

1 De potentiële productiviteitsvoordelen kunnen per locatie en tijdstip verschillen, afhankelijk van bijvoorbeeld de toepassing, bedrijfsomstandigheden, eerder gebruikte producten, staat van onderhoud van de equipment en onderhoudsmethoden. 
2 Vergeleken op basis van TOST- en RPVOT-tests. 3 Vergeleken met Shell Tellus S2 V met behulp van de gewijzigde ASTM D1894-methode in samenwerking met internationale OEM om de werkelijke bedrijfsomstandigheden weer te geven. 4 Vergeleken 
met de FZG test (ISO 14635-1) door FLS 11 te bereiken bij ISO VG 32, en FLS 12 voor ISO VG 46 en 68. De limiet voor de industrie is 10. Vergeleken met de OEM-slijtagetestlimiet Eaton 35VQ25 (E-FDGN-TB002-E). 5 Vergeleken met de testlimiet 
Denison T6H20C hybride test (natte en droge omstandigheden). 6 Vergeleken met de ASTM D130- combinatie van testlimieten van 3 uur en 168 uur, en beoordeeld op 1a. 7 Vergeleken met de ASTM D665B-testlimiet 8 Vergeleken met de legacy pomp, 
d.w.z. de Eaton 35VQ25 test, die alom erkend is als een gangbare kwalificatie van hydraulische vloeistoffen. 9 Vergeleken met de ASTM D 943-test, tweemaal de levensduur van Shell Tellus S2 V en drie keer die van de gebruikelijke industrie- en 
OEM-limieten. 10 Vergeleken met de ASTM D4310 TOST Sludge limiet met de Shell Tellus S2 V. 11 vergeleken met de waterseparatielimiet ASTM D1401. 12 Vergeleken met de IP 313-ontluchtingslimiet 13 Vergeleken met Shell Tellus S2 V.
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