SHELL RIMULA R6 LME Plus
Niskoemisyjność
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Niższe koszty konserwacji
Energooszczędność
1

Kompatybilny z technologią silników o niższej emisji.

SILNIKI TWOICH POJAZDÓW CIĘŻARÓWYCH POWINNY BYĆ NIEZAWODNE
I WYDAJNE, ZARÓWNO NA DŁUGICH TRASACH, JAK I NA KRÓTKICH
DYSTANSACH WYMUSZAJĄCYCH CZĘSTE HAMOWANIE I RUSZANIE. MUSZĄ
TAKŻE ZACHOWAĆ WYDAJNOŚĆ SYSTEMÓW KONTROLI EMISJI SPALIN, TAK ABY
POJAZDY SPEŁNIAŁY NORMY PRAWNE. OLEJ SILNIKOWY ZAPROJEKTOWANY
Z MYŚLĄ O SPROSTANIU TYM WYZWANIOM MOŻE PRZYCZYNIĆ SIĘ DO:
Zmniejszenia częstotliwości wymiany oleju
Zmniejszenia kosztów paliwa
Obniżenia kosztów konserwacji

WYSOKA WYDAJNOŚĆ
Shell Rimula R6 LME Plus charakteryzuje się niską zawartością popiołu siarczanowego, fosforu i siarki (SAPS).
Poziom zapewnianej przez niego ochrony wzrasta dzięki zastosowaniu technologii syntetycznej, która zapewnia lepszą
ochronę silników2, dłuższy okres eksploatacji oleju3 i większą oszczędność paliwa4. Może być stosowany w pojazdach
zgodnych z normami Euro 4, 5 i 6.
Niskoemisyjność
Formulacja Low-SAPS chroniąca katalizator układu wydechowego
Zaprojektowany z myślą o ograniczeniu zapychania filtra cząstek stałych5

OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII/
OSZCZĘDNOŚĆ PALIWA

Zużycie paliwa w litrach
o 2,8% mniejsze zużycie paliwa
w porównaniu do oleju SAE 15W-40.

 porównaniu z olejem SAE 15W-40 Shell Rimula R6 LME Plus
W
5W-30 pozwala zaoszczędzić ponad 2,8% paliwa*.

FORMUŁĘ SHELL RIMULA R6 LME Plus OPRACOWANO
Z WYKORZYSTANIEM INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII
SHELL DYNAMIC PROTECTION PLUS, KTÓRA POZWALA
OSIĄGNĄĆ WYJĄTKOWY POZIOM OCHRONY SILNIKA.

 porównaniu z olejem SAE 10W-40 Shell Rimula R6 LME Plus
W
pozwala zaoszczędzić do 2% paliwa.
 oże to pomóc znacznie zmniejszyć całkowity koszt użytkowania
M
(TCO, z ang. Total Cost of Ownership). Przykładowo jeżeli
właściciel floty wydaje 50 tys. EUR rocznie na paliwo, korzystając
ze standardowego środka smarnego SAE 15W-40, przejście na
Rimula R6 LME Plus 5W-30 może sprawić, że zaoszczędzi on na
paliwie nawet 1400 EUR rocznie, czyli niebagatelną sumę!

Rimula R6 LME Plus

SAE 15W-40

* Na podstawie testu polowego przeprowadzonego z użyciem nowoczesnych
ciężarównek producentów europejakich w klasie emisji Euro 6

ZGODNOŚĆ Z NAJNOWSZĄ SPECYFIKACJĄ API
Zaawansowane technologie i wykorzystywane materiały oraz nowe warunki pracy, obejmujące m.in. wyższe
temperatury wewnętrzne, w dalszym ciągu przyczyniają się do zwiększenia wydajności silników. Oleje muszą
odpowiadać na potrzeby nowoczesnych silników. Ich zadaniem jest smarowanie, chłodzenie, czyszczenie oraz
zapewnianie ochrony nawet przy coraz rzadszej wymianie oleju.
Producenci wytwarzający czystsze i jeszcze bardziej paliwooszczędne silniki Diesla będą potrzebowali nowej generacji
olejów do silników Diesla o zwiększonej wydajności.
Shell Rimula R6 LME Plus opracowano z uwzględnieniem najnowszej specyfikacji API CK-4, która zwiększyła limity
testowe w odpowiedzi na zmiany w pojazdach i warunkach pracy silników.

OCHRONA PRZED UTLENIANIEM
o 34%
lepszy

Shell Rimula R6 LME oferuje lepszą ochronę przed
utlenianiem. Wykazuje o ponad 95% lepszą stabilność lepkości
w rygorystycznym teście Volvo T-13 w porównaniu z limitem
dla API CK-4. Znakomita ochrona przed utlenianiem pomaga
zapobiegać zgęstnieniu oleju i tworzeniu się szkodliwych
osadów we wszystkich częściach silnika.

o 95%
lepszy

Volvo T13 to 360-godzinny test silnika wprowadzony dla
kategorii API CK-4 w celu dokonania pomiarów właściwości
utleniania oleju
	Shell Rimula R6 LME Plus 5W-30 zapewnia znakomitą
ochronę przed utlenianiem, o 58% lepszą niż wymagana
przez API CK-4 i o 34% lepszą niż wymagana przez bardziej
surowe wymagania dla OEM
 tabilność lepkości również była znakomita. Test wykazał
S
dużą „rezerwę” w kwestii utleniania oleju oraz o ponad 95%
lepszą stabilność lepkości!

o 58%
lepszy

Utlenianie FTIR, A/cm
Limit API CK-4

o 96%
lepszy

300 -360hr KV40C % Wzrost
Limit OEM

Rimula R6 LME Plus
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W porównaniu z nowym, bardziej rygorystycznym limitem MB 228.51, według pomiaru
dokonanego podczas testu silnika MB OM 646 LA.
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W porównaniu z typowym olejem 10W-40 przy częstotliwości wymiany oleju
wynoszącej 100.000 km.
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W porównaniu z typowym olejem 10W-40.
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Wyjątkowy system niskopopiołowych dodatków przeznaczony do filtrów cząstek stałych.

ZNAKOMITA OCHRONA
PRZED ZUŻYCIEM
Ochronę przed zużyciem silnika umożliwia zastosowanie
dodatków przeciwzużyciowych, których zadaniem jest
utworzenie filmu ochronnego na powierzchniach styku
metali, kiedy wymaga tego sytuacja i warunki, w jakich
pracuje silnik. W Shell Rimula R6 LME Plus zastosowano
również dodatki pełniące rolę dyspergatorów sadzy,
których zadanie polega na dokładnej dyspersji cząstek, tak
aby zapobiec zużyciu spowodowanemu sadzą.

	Na poniższym wykresie można zobaczyć,
jak poziom ochrony przed zużyciem krzywki
wzrasta wraz ze stosowaniem coraz bardziej
wydajnych produktów Shell Rimula

Osady w turbosprężarce – MB
Test silnika 228,51 - OM 501 LA

 porównaniu z olejem wykazującym
W
poziom graniczny, w przypadku Shell
Rimula R6 LME Plus poziom osadów
był właściwie zerowy.

Mercedes-Benz OM 646 LA:
Zużycie krzywki

Nadmierne zużycie garbów krzywki i popychaczy w silniku
może doprowadzić do utraty mocy i zwiększenia emisji
spalin. Shell Rimula R6 LME Plus pomaga zapobiegać
zużyciu najważniejszych komponentów silnika.
W teście silnika Mercedes-Benz OM 646 LA, w którym
zastosowano oleje Shell R6 LME Plus odnotowano o 86%
mniejsze zużycie wlotowego wałka rozrządu i o 73%
lepszą ochronę przed zużyciem wylotowego wałka
rozrządu w odniesieniu do nowych, bardziej surowych
limitów MB 228.51.

OCHRONA PRZED
POWSTAWANIEM OSADÓW

	Shell Rimula R6 LME Plus zapewnia znakomitą
ochronę przed zużyciem krzywek w teście silnika
Mercedes-Benz OM 646 LA

o 86%
mniejsze
zużycie
krzywki
wlotowej

Zużycie krzywki zaworu
wlotowego, um

o 73%
mniejsze
zużycie
krzywki
wylotowej

	To kolejny przykład wyjątkowej
czystości podzespołów silnika
Shell Rimula R6
LME Plus 5W-30

Caterpillar 1N: % poprawy wad
mierzony w stosunku do limitów

Zużycie krzywki zaworu
wylotowego, um

MB 228.51 Limit

Rimula R6 LME Plus

	Shell Rimula R6 LME Plus wykazuje znakomite
poziomy ochrony przed zużyciem krzywek zaworu
wlotowego i wylotowego w odniesieniu do limitów
MB 228.51

Minimalna wydajność wymagana
do zaliczenia testu (rating 2,0)

Caterpillar 1N: porównanie poziomów
ochrony przed powstawaniem osadów

Im wyższa
wartość
tym lepiej

	Caterpillar 1N: wady mierzone w stosunku
do limitów
	Poziom ochrony przed powstawaniem
osadów wzrasta wraz ze stosowaniem
coraz wyższej klasy produktów.

Mercedes-Benz OM 646 LA: zużycie krzywki – poziom
ochrony wzrasta przy smarowaniu olejami wyższej klasy

Rimula R6 LME Plus

Rosnący poziom ochrony przed zużyciem

Rimula R5 LE

ODPORNOŚĆ NA ŚCINANIE
Odporność na ścinanie to wyznacznik odporności oleju w warunkach pracy przy dużym obciążeniu. Ścinanie
się na mniejsze części może obniżać lepkość oleju, a co za tym idzie, stanowić zagrożenie dla najważniejszych
części silnika. W teście ASTM D7109 TEST Shell Rimula R6 LME Plus wykazuje wysoką odporność na ścinanie.

Dłuższa odporność na ścinanie Shell Rimula R6 LME Plus 5W-30
	Shell Rimula R6 LME Plus
utrzymuje się w zakresie
norm dla olejów SAE 30,
nawet po przejściu 400
testów odporności na
ścinanie Bosch

12.5

Maksymalny poziom lepkości API CK-4 SAE 5W-30 – 12,5
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Rimula R6 LME
Zużycie krzywki zaworu
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Rimula R6 LME Plus
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OGRANICZENIE EMISJI SPALIN
Formulacja low-SAPS zastosowana w oleju Shell Rimula
R6 LME Plus przyczynia się do ochrony katalizatora
układu wydechowego i filtrów montowanych
w najnowszych pojazdach. Dzięki temu Twoje pojazdy
spełniają wymogi prawne i działają bardziej wydajnie.

SHELL RIMULA R6 LME PLUS –
ODPOWIEDNI DO:

LEPSZA OCHRONA SILNIKÓW
WYPOSAŻONYCH W EGR
Układ recyrkulacji spalin (EGR ang. Exhaust Gas
Recirculation) wprowadza pewną ilość spalin do
układu dolotowego powietrza w celu obniżenia
szczytowej temperatury spalania, co z kolei obniża
poziom emisji tlenku azotu. Gazy spalinowe zawierają
kwasy i cząsteczki sadzy, które mogą niekorzystnie
wpłynąć na wydajność oleju, powodując korozję
i zużycie spowodowane sadzą. EGR podnosi również
temperaturę oleju, przez co jest on poddawany
większym obciążeniom.
Shell Rimula R6 LME Plus z technologią Dynamic
Protection Plus wykazuje wyjątkową wydajność
podczas testów silników wyposażonych w EGR, które
wprowadzono do specyfikacji dla grupy API CJ-4,
tj. Mack T-12 (korozja na ołowiu i zużycie pierścieni
tłoka i tulei cylindrowych) i Cummins ISB (zużycie
rozrządu zaworowego w dużej ilości sadzy).

SPECYFIKACJE, APROBATY I ZALECENIA
• ACEA E6, E7, E9 • Cummins CES 20086, 20081
• Deutz DQC IV-18 LA • Kategoria MTU 3.1
• Mack EO-S 4.5, EO-O Premium Plus
• MAN M 3677, M 3477 • MB 228.51

DYNAMIC PROTECTION PLUS

Z
 apobiega powstawaniu kwasu i osadów, dzięki
czemu silnik jest chroniony w różnych warunkach

Shell Rimula R6 LME Plus opracowano
z wykorzystaniem technologii Dynamic
Protection Plus, która łączy olej bazowy
w technologii syntetycznej z naszą technologią
Adaptive Additive w celu zapewnienia
doskonałej ochrony silnika:
 a adaptacyjna technologia pozwala chronić
T
silnik podczas pracy w każdym terenie
i w różnych uwarunkowaniach pogodowych
oraz umożliwia rozruch w najbardziej
ekstremalnych warunkach

• Renault Trucks RLD-3 • Volvo VDS-4.5, VDS-4
• API CK-4, CJ- 4, CI-4 Plus, CI-4, CH-4, SN
• Caterpillar ECF-3, ECF-2 • JASO DH-2
• Detroit Fluids Specification 93K222, 93K218

Z
 aprojektowany z myślą o ochronie silnika
w różnych warunkach pracy, co przekłada się na
mniejszą częstotliwość wymiany oleju6 i dłuższy
okres eksploatacji silnika.

6

*Aby uzyskać pełen wykaz aprobat i zaleceń dotyczących sprzętu, skonsultuj się
z lokalnym Centrum Pomocy Technicznej Shell.

 zęstotliwość wymiany oleju
C
wynosząca 150 000 km
potwierdzona w testach
MB 228.5 lub 228.51

PORÓWNANIE POZIOMU OCHRONY
Przed
kwasem/
korozją

Przed
brudem
i osadem

Przed
zużyciem

Shell Rimula R6 LME Plus
Shell Rimula R5 LE
Shell Rimula R4 L
Wydajność to jedynie wskaźnik względny

OLEJ SHELL RIMULA R6 LME Plus ZAPEWNIA
WIĘKSZĄ OCHRONĘ DZIĘKI ZASTOSOWANIU
TECHNOLOGII SYNTETYCZNEJ, KTÓRA
POZWALA JESZCZE LEPIEJ CHRONIĆ SILNIKI.

Więcej informacji na stronie:

shell.pl/transport

