
SHELL RIMULA R6 M

 ■ Niższe koszty utrzymania

SHELL RIMULA R6 M  
ODPOWIEDNI DO

LEPSZA OCHRONA SILNIKÓW Z EGR 
Układ recyrkulacji spalin (EGR) wprowadza pewną 
część spalin do powietrza dolotowego w celu obniżenia 
maksymalnej temperatury spalania, co pozwala obni-
żyć emisje tlenków azotu. Gazy wydechowe zawierają 
związki kwaśne i  cząsteczki sadzy, które mogą mieć 
szkodliwy wpływ na właściwości oleju, zapewniające 
ochronę przed zużyciem wywołanym korozją i sadzą.

Shell Rimula R6 M z  technologią Dynamic Protec-
tion Plus wykazuje doskonałą wydajność w trudnych 
testach silnikowych, w tym Mack T-10/T-12 (korozja na 
ołowiu oraz zużycie pierścieni tłoka i tulei cylindrowej) 
oraz Cummins ISB (zużycie rozrządu zaworowego).

SPECYFIKACJE I APROBATY

Klasa lepkości SAE: 10W-40

ACEA: E7 i E4; API: CI-4; Caterpillar: ECF-2;
Cummins: CES 20078; DEUTZ: DQC IV-10;
MAN: M3377; MB Approval 228.5; Volvo: VDS-3;
MTU: Category 3; Renault Trucks: RLD-2; JASO: DH-1;
IVECO T3 E4 - spełnia wymagania

DOSTĘPNE RÓWNIEŻ
Oleje do przekładni i osi Shell Spirax

Płyny do skrzyń biegów Shell Spirax

Smary Shell Gadus
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POTRZEBUJESZ W SWOICH POJAZDACH CIĘŻAROWYCH ORAZ W POJAZDACH DO PRZEWOZU 
OSÓB NIEZAWODNYCH I WYDAJNYCH SILNIKÓW?
CHCESZ BY SPRAWDZAŁY SIĘ, ZARÓWNO PODCZAS PRACY NA DŁUGICH TRASACH, JAK 
I W TRUDNYCH WARUNKACH NA KRÓTKICH TRASACH (JAZDA START-STOP)? CHCESZ RÓWNIEŻ 
UTRZYMAĆ WYDAJNOŚĆ SWYCH SYSTEMÓW KONTROLI EMISJI SPALIN TAK, ABY TWOJE POJAZ-
DY SPEŁNIAŁY WYMAGANIA NORM EURO?
DZIĘKI SHELL RIMULA R6 LME OPRACOWANEMU, BY SPROSTAĆ TYM WYZWANIOM, MOŻESZ:

PORÓWNANIE OCHRONY

Kwas/
korozja Brud i osady Zużycie

Shell Rimula R6 LM ✓✓✓ ✓✓✓✓ ✓✓✓✓

Shell Rimula R6 M ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓

Shell Rimula R5 M ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓½
W tabeli przedstawiono tylko względne wskaźniki

POTWIERDZONE KORZYŚCI
Wenezuelskie przedsiębiorstwo inżynierii budowlanej Dragadur 
chciało zredukować własne koszty eksploatacyjne. Dzięki zasto-
sowaniu oleju Shell Rimula R6 M firma wydłużyła interwały 
wymiany oleju o 180%, do 700 godzin. Wydłużone okre-
sy między wymianami spowodowały zmniejszenie zużycia 
środka smarnego oraz kosztów utrzymania, zapewnia-
jąc roczne oszczędności w  wysokości 1 247 000$.5 Fir-
ma Dragasur zwiększyła też dostępność i niezawodność 
swoich pojazdów..

WYSOKA WYDAJNOŚĆ
Shell Rimula R6 M to w pełni syntetyczny olej, który zapew-
nia wysoce reaktywną ochronę, długie interwały wymiany oleju, 
ochronę przed sadzą, zużyciem mechanicznym i osadami oraz 
oszczędność paliwa. Rimula R6 M jest odpowiedni do większości 
silników spełniających normy Euro 4 i 5 bez filtrów cząstek stałych.
Mniejsze koszty utrzymania – wyjątkowa ochrona 
przed zużyciem
W bardzo trudnych testach pierścieni/tulei silnika (Mack T-12 
EGR), Shell Rimula R6 M
■■ znacznie przekracza najwyższe limity wydajności określone 
przez producentów silników

■■ przekracza limity ogólnego testu ACEA E7
■■ chroni pierścień i tuleję przed zużyciem mechanicznym na-
wet w warunkach dużej ilości sadzy.

Mniejsze koszty utrzymania – trwałość 
Shell Rimula R6 M zapewnia znacznie lepszą czystość tłoka1,  
zwłaszcza na znaczących płaskich i  wyżłobionych powierzch-
niach, w  porównaniu z  konwencjonalnymi olejami 15W-40, 
zapewniając:
■■ dłuższą żywotność silnika
■■ niski poziom ścieru
■■ lepszą kontrolę zużycia oleju.

CZYSTOŚĆ SILNIKA – KONTROLA UTLENIANIA
Shell Rimula R6 M opracowany w oparciu o technologię Dynamic 
Protection Plus wykazuje doskonałą kontrolę utleniania. Dzięki 
czemu zapobiega gęstnieniu oleju i powstawaniu szkodliwych osa-
dów na całym silniku, dając również cienki film oleju w wysokich 
temperaturach w okolicach pierścienia tłokowego. Potwierdzają to 
laboratoryjne testy utleniania PDSC wymagane w europejskiej spe-
cyfikacji ACEA E dla olejów silnikowych do wysoko obciążonych sil-
ników Diesla.

DOSKONAŁA OCHRONA PRZED KWASAMI I KOROZJĄ
W testach laboratoryjnych Cummins badających korozję w wyso-
kich temperaturach Shell Rimula R6 M wykazał redukcję korozji 
ołowiu o ponad 97%.2

CHRONI SILNIK W NISKICH TEMPERATURACH
Olej silnikowy, by zapewnić ochronę przed zużyciem mechanicz-
nym, musi z łatwością przepływać w niskiej temperaturze. Uni-
kalna formuła Dynamic Protection Plus oleju Shell Rimula R6 
M zapewnia stały przepływ oleju, nawet przy wysokim poziomie 
zanieczyszczeń. Shell Rimula R6 M jest o 80% lepszy3 w minima-
lizowaniu zjawiska zatykania się filtrów przy spadkach ciśnienia.

3 W porównaniu z limitem Cummins 20081

■■ wydłużyć interwały wymiany oleju
■■ zredukować koszty utrzymania

KORZYŚĆ DLA TWOJEJ FLOTY
Shell Rimula R6 M pomaga chronić silniki pojaz-
dów przed zużyciem mechanicznym oraz  zwiększa 
oszczędność paliwa, co przekłada się na optymaliza-
cję kosztów utrzymania pojazdów.

5  Wykazane oszczędności dotyczą konkretnej daty i miejsca. Wyliczenia te mogą 
się różnić w zależności od miejsca oraz czasu, ponieważ zależą od takich 
czynników, jak zastosowanie, warunki eksploatacyjne, aktualnie stosowane 
produkty, stan urządzeń czy praktyki serwisowe.

DYNAMIC PROTECTION PLUS 
Shell Rimula R6 M został opracowany w oparciu o  inno-
wacyjną technologię Dynamic Protection Plus. Jest to 
wyjątkowe połączenie Technologii Shell PurePlus - rewo-
lucyjnemu procesowi syntezy, w czasie której gaz ziemny 
jest przetwarzany w krystalicznie czysty olej bazowy, pozba-
wiony jakichkolwiek zanieczyszczeń pochodzących z ropy 
naftowej - z Technologią Adaptive Additive, zapewniającą 
nowoczesnym, wysokowydajnym silnikom wysokoprężnym 
wyjątkową ochronę Dynamic Protection Plus:

 ■ Nowoczesna technologia dodatków uszlachetniają-
cych zapewnia ochronę przed zużyciem silnika pod-
czas pracy w każdym terenie i w każdych warunkach 
pogodowych, a  także gwarantuje rozruch silnika 
w  ekstremalnych temperaturach (co zostało potwier-
dzone w testach).

 ■ Zwalcza kwaśne związki i  zapobiega powstawaniu 
osadów, zapewniając ochronę silnika w każdych wa-
runkach pracy.

 ■ Została opracowana w celu ochrony silnika w  wielu 
różnych środowiskach pracy, w rezultacie zapewniając 
dłuższe okresy między wymianami oleju4 oraz dłuższą 
żywotność silnika.

Limit ACEA E7-12 Shell Rimula R6 M

Srednia utrata masy
górnego pierścienia, mg
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Średnie zużycie tulei, µm

o 20% lepsza ochrona
przed zużyciem
w porównianiu
z limitem ACEA E-7

o 40% lepsza ochrona przed
zużyciem tulei w porównaniu
z limitem ACEA E-7

1 W porównaniu z limitem API CI-4, jak wynika z testu silnika Caterpillar 1K
2 W porównaniu z limitami API CI-4 i Cummins 20078

Shell Rimula R6 M
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Limit ACEA E7-12

o 69% poprawiona
kontrola utleniania

Shell Rimula R6 M CI-4 Limity Cummins 20078

Wzrost Cu, ppm Wzrost Pb, ppm Wzrost Sn, ppm

Doskonała ochrona
przed korozją
Shell Rimula R6 M CI-4
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Shell Rimula R6 M wykazuje
niewielkie zatykanie filtra
w teście silnika Cummins ISM –
o 80% lepsze niż ACEA E7-12

Shell Rimula R6 M Limity ACEA E7-12

Praktycznie żadnych osadów 
na ważnych powierzchniach 
i wyżłobieniach przy stosowaniu 
Shell Rimula R6 M

Shell Rimula R6 M 10W-40, w pełni syntetyczny olej silnikowy MB 288.5

4  Udowodnione interwały wymiany 
oleju do 150 000 km, na 
podstawie specyfikacji Daimlera 
MB 228.5 lub 228.51


