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Shell Helix HX7 AU 10W-30 
 
 
 
VOLLEDIG SYNTHETISCHE MOTOROLIE SPECIAAL ONTWORPEN OM SUPERIEURE BESCHERMING TEGEN 
SLIJTAGE EN VERVUILING TE GEVEN IN DIRECT INGESPOTEN BENZINEMOTOREN (GDI) VAN MITSUBISHI 
EN VOLVO 
 
 
 
• speciaal ontwikkeld voor Mitsubishi en Volvo 

GDI motoren 
• uitstekende bescherming tegen slijtage en inwen-

dige motorvervuiling 
• verzekert langdurig behoud van een perfecte mo-

torconditie 
• handhaaft op lange termijn een laag brandstof-

verbruik 
• tevens geschikt voor andere benzine-, diesel- en 

LPG motoren. 
 
 
TOEPASSING 
 
Shell Helix HX7 AU 10W-30 is speciaal ontwikkeld 
voor de GDI motoren van Mitsubishi. Daarnaast is 
het product geschikt voor gebruik in motoren van 
personenwagens en lichte bedrijfswagens, waarvoor 
een olie wordt voorgeschreven volgens ACEA 
A3/B3 of API SL/CF. 
 
 
EIGENSCHAPPEN 
 

Door de zorgvuldig afgewogen samenstelling met 
een speciale synthetische basisolie en voor GDI mo-
toren geoptimaliseerde additieven zorgt Shell Helix 
HX7 AU 10W-30 voor een inwendig veel schonere 
motor, dan andere motoroliën. Dit geldt met name 
voor het gebied rondom de inlaatkleppen. Hierdoor 
blijft de motor in topconditie en blijven de unieke 
voordelen van de directe benzine-inspuiting langdu-
rig behouden. 
 

Door het unieke verbrandingsproces bij direct inge-
spoten benzine motoren kan onder omstandigheden 
extra verbrandingsroet ontstaan. De bescherming te-
gen motorslijtage door roetdeeltjes bij GDI-motoren is 
van essentieel belang. Om die reden bevat Shell 
Helix HX7 AU 10W-30 een aantal zeer lang werk-
zame beschermende additieven, die de schadelijke 
effecten van het roet langdurig teniet doen. Shell 
Helix Plus AH zorgt hierdoor voor een maximale be-
scherming van de cilindervoering tegen slijtage (het 
z.g. bore polish). 
 
Een goede smering tijdens de eerste seconden na de 
start is van levensbelang om slijtage te voorkomen. 
GDI-motoren worden en daarbij ook nog eens ge-
confronteerd met andere uitdagingen dan conventio-
nele motoren. Shell Helix HX7 AU 10W-30 is ont-
wikkeld om superieure bescherming te bieden bij 
elke koude start.  
 
GDI-motoren gaan zeer zuinig met brandstof om. 
Shell Helix HX7 AU 10W-30 beschermt de GDI-mo-
tor tegen verontreiniging en slijtage zonder dat de 
olie aanzienlijk aan kwaliteit verliest Shell Helix HX7 
AU 10W-30 zorgt er zodoende voor, dat het gun-
stige brandstofverbruik gedurende de gehele motor-
levensduur in stand blijft. 
 
 
SAMENSTELLING 
 
Shell Helix HX7 AU 10W-30 bestaat uit een volledig 
synthetische basisolie en een pakket zeer geavan-
ceerde additieven. 
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De in dit document vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van Shell producten. Hoewel 
deze tekst met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt de samensteller geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst, 
met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt 
geadviseerd de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. 

 

SPECIFICATIES 
 
Shell Helix HX7 AU 10W-30 voldoet aan de vol-
gende specificaties: 
 
Mitsubishi GDI eisen 

 
 
ANALYSECIJFERS 
 
SAE getal - SAE J300 10W-30 
viscositeit bij 40 ºC, mm²/sec ISO 3104 73,0 
viscositeit bij 100 ºC, mm²/sec ISO 3104 11,5 
viscositeitsindex - ISO 2909 151 
dichtheid bij 15 ºC, kg/m³ ISO 3675 850 
vlampunt, (Cleveland, oc), ºC ISO 2592 209 
pourpoint, ºC ISO 3016 -39 

 
 


