
ŚRODKI SMARNE SHELL GADUS  
– Z MYŚLĄ O OBNIŻENIU CAŁKOWITEGO 
KOSZTU UŻYTKOWANIA POJAZDÓW 
CIĘŻAROWYCH I AUTOBUSÓW

Środki smarne stanowią jedynie niewielką 
część łącznych kosztów utrzymania ruchuTwojej 
firmy, ale mogą poprawić produktywność oraz 
znacząco obniżyć koszty konserwacji sprzętu 
i koszty związane z nieplanowanymi przestojami.

ZAAWANSOWANA 
OCHRONA PRZED 
ZUŻYCIEM
WIĘKSZA 
NIEZAWODNOŚĆ

WYDŁUŻONY OKRES 
EKSPLOATACJI OLEJU 
MNIEJSZE WYDATKI NA 
KONSERWACJĘ

ZAPROJEKTOWANE 
Z MYŚLĄ 
O OPTYMALNEJ 
WYDAJNOŚCI

Zastosowanie Dobry Lepszy Najlepszy

Łożyska przeciwcierne i ogólne zastosowania

Piasty

Shell Gadus S1 V160 2 Shell Gadus S2 V220AC 2 Shell Gadus S3 V220C 2

Krzyżaki wału napędowego 
i połączenia wielowypustowe

Nastawniki układów drążków

Rozpieracze krzywkowe

Układy kierownicze 
i mechanizmy zwrotnicze

Sworznie, tuleje i siodło

Sworzeń resoru

Shell Gadus S2 V220AC 2 Shell Gadus S2 V220AD 2 Shell Gadus S3 V460D 2

Sworznie wieszaka

Sworznie resoru zawieszenia

Sworznie układu kierowniczego

Obrotnica siodłowa

Centralny układ smarowania Shell Gadus S2 V220 00

STABILNOŚĆ MECHANICZNA
Odporność na uszkodzenia, ścieranie, a tym samym na przeciekanie przy 
obciążeniach udarowych, zmniejszająca zużycie smaru

STABILNOŚĆ UTLENIANIA
Brak twardnienia lub tworzenia się osadów podczas pracy w wysokich 
temperaturach w celu zapewnienia zwiększonej sprawności układów

ODPORNOŚĆ NA WYMYWANIE WODĄ 
Dobre właściwości adhezyjne utrzymujące smar w miejscu gwarantującym 
doskonałą ochronę przed korozją

OCHRONA PRZED ZUŻYCIEM
Ochrona metalowych powierzchni i zapobieganie ich ścieraniu się w warunkach 
wysokich obciążeń w celu wydłużenia żywotności maszyny

DŁUGI OKRES EKSPLOATACJI SMARU
Obniżenie kosztów konserwacji, wzrost sprawności maszyn oraz spadek liczby 
nieplanowanych przestojów związanych z awarią sprzętu

APROBATY OEM
Spełnienie wymogów i specyfikacji głównych producentów OEM

CO
POLECIĆ 

WYMAGANIA 
PRODUKTOWE

ZASTOSOWANIE

WYŻSZA NIEZAWODNOŚĆ OZNACZA NIŻSZE KOSZTY



196 000 USD
Tyle wynoszą oszczędności kosztów klienta, który przesta-
wił się na Shell Gadus S2 V220AC 2, zmniejszając dzięki 
temu zużycie smaru oraz wydłużając żywotność łożysk.

SHELL GADUS S1 V160 2

  
 n Smarowanie ogólne w zastosowaniach 
niewymagających

 n Smar litowy 
 n Smar na bazie oleju mineralnego
 n Ochrona przed zużyciem

SHELL GADUS S2 V220AC 2

   
 n Wielozadaniowy smar o wysokiej wydaj-
ności z dodatkami stałymi

 n Smar litowo-wapniowy
 n Smar na bazie oleju mineralnego o wyso-
kim wskaźniku lepkości

 n Zawiera dodatki wysokociśnieniowe EP; 
przeznaczony do maszyn wysoceobcią-
żonych

 n Zawiera dodatki przeciwzużyciowe, prze-
ciwutleniające, antykorozyjne i adhezyjne

SHELL GADUS S3 V220C 2

   
 n Wielozadaniowy smar premium 
z dodatkami EP

 n Kompleks litowy
 n Smar na bazie oleju mineralnego 
o wysokim wskaźniku lepkości

 n Zawiera dodatki EP, przeciwzu-
życiowe, przeciwutleniające 
i przeciwrdzewne 

 n Wysoka temperatura pracy

SHELL GADUS S2 V220 2

   
 n Wielozadaniowy smar o wysokiej 
wydajności z dodatkami EP

 n Smar litowy
 n Smar na bazie mineralnej o wysokim 
wskaźniku lepkości

 n Zawiera dodatki EP do smarowania 
mocno obciążonych maszyn

 n Centralne układy smarowania pod-
wozia, odpowiedni do skrzyń biegów

SHELL GADUS S2 V220AD 2

   
 n Wielozadaniowy smar o wysokiej 
wydajności z dodatkami stałymi

 n Smar litowo-wapniowy
 n Smar na bazie oleju mineralnego 
o wysokim wskaźniku lepkości

 n Zawiera dodatki przeciwzużyciowe, 
przeciwutleniające, przeciwrdzewne 
i adhezyjne

 n Przeznaczony do użytku przy obcią-
żeniu udarowym, dużym poziomie 
wibracji i w obecności wody

SHELL GADUS S3 V460D 2

   
 n Wielozadaniowy smar premium 
z dodatkami stałymi do zastosowań 
o wysokim obciążeniu

 n Kompleks litowy
 n Smar na bazie oleju mineralnego 
o wysokim wskaźniku lepkości

 n Zawiera dodatki przeciwutleniające, 
przeciwzużyciowe i antykorozyjne

 n Wysoka temperatura pracy
 n Przeznaczony do użytku przy obcią-
żeniu udarowym, dużym poziomie 
wibracji i w obecności wody

Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie:

www.shell.pl/olejesmary

WYBÓR WŁAŚCIWEGO SMARU JEST PIERWSZYM KLUCZOWYM KROKIEM 
W KIERUNKU POPRAWY PRODUKTYWNOŚCI TWOJEJ FIRMY I OSZCZĘDNOŚCI 
W ZAKRESIE CAŁKOWITEGO KOSZTU UŻYTKOWANIA (TCO)

GAMA ŚRODKÓW SMARNYCH SHELL GADUS ZOSTAŁA WYPRODUKOWANA 
W SPOSÓB ŚCIŚLE KONTROLOWANY I POWTARZALNY, DZIĘKI CZEMU MAMY 
PEWNOŚĆ, ŻE KAŻDA PARTIA ZAPEWNIA TAKI SAM WYSOKI POZIOM 
WYDAJNOŚCI

TECHNOLOGIA

ZAUFANIE

Przedstawione oszczędności dotyczą danego dnia obliczeniowego i wskazanego zakładu. Powyższe obliczenia mogą być różne w zależności od lokalizacji i czasu i zależą, 
np. od zastosowania, warunków pracy, aktualnie stosowanych produktów, stanu sprzętu oraz praktyk konserwacyjnych.

Nazwy środków smarnych Shell Gadus opierają się na 4 głównych właściwościach pełniących kluczową rolę przy 
wyborze właściwego smaru do danego zastosowania, tj.:

 n typ zagęszczacza,
 n lepkość oleju,

 n warunki pracy i zastosowanie, 
 n smar NLGI (konsystencja).

GŁÓWNE OZNACZENIA LITEROWE:
A = wilgotność/woda 
C = smar barwiony
D = zawiera dodatki stałe, odpowiedni do obciążeń udarowych
OG = przekładnie otwarte
Q = tłumienie hałasu
T= ekstremalne temperatury, zagęszczacz polimocznikowy
V = zagęszczacz kompleksowy, llitowy, litowo-wapniowy, litowo-kompleksowy

Shell Gadus to nazwa rodziny 
środków smarnych Shell

Względny poziom wydajności w skali 
od S1 do S5 (im wyższa, tym lepsza)

Klasa
lepkości

Klasa
NLGI

Typ
zagęszczacza

Specjalne warunki  
lub zastosowanie

Shell Gadus S3 V460D 2
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt


