
SHELL RIMULA R6 LME
 ■ Niski poziom emisji spalin
 ■ Niższe koszty utrzymania
 ■ Oszczędność energii

SHELL RIMULA R6 LME  
ODPOWIEDNI DO

KONTROLA EMISJI 
Niskopopiołowa formuła Shell Rimula R6 LME poma-
ga chronić katalizatory układu wydechowego oraz 
filtry DPF wykorzystywane w najnowszych pojazdach. 
Shell Rimula R6 LME pozwala na spełnienie norm 
emisji spalin EURO, a także wspomaga działanie sil-
ników pojazdów.

SPECYFIKACJE I APROBATY

Klasa lepkości SAE: 5W-30

ACEA E6, E7; Cummins CES 20077; MAN M 3477, 3677;
MB 228.51; Deutz DQC IV-10 LA; MACK EO-N;
Renault Truck RDL-2; VOLVO VDS-3; SCANIA Low Ash;
IVECO TLS E6 - spełnia wymagania 

DOSTĘPNE RÓWNIEŻ
Oleje do przekładni i osi Shell Spirax

Płyny do skrzyń biegów Shell Spirax

Smary Shell Gadus
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PORÓWNANIE OCHRONY

Kwas/
korozja Brud i osady Zużycie

Shell Rimula R6 LME ✓✓✓ ✓✓✓✓ ✓✓✓✓

Shell Rimula R5 M ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓½

Shell Rimula R4 X ✓✓ ✓✓✓ ✓✓½
W tabeli przedstawiono tylko względne wskaźniki

POTWIERDZONE KORZYŚCI
Dzięki Shell Rimula R6 LME, przedsiębiorstwo FRIKUS po-
dwoiło interwały pomiędzy wymianami oleju z 40 
000 do 80 000 km. Odnotowało również zmniejsze-
nie zużycia paliwa o 1,2%. Dzięki wydłużonym inter-
wałom pomiędzy wymianami oleju przedsiębiorstwo FRI-
KUS zmniejszyło zużycie środka smarnego oraz 
koszty utrzymania pojazdów. Ponadto redukcja zuży-
cia paliwa wpłynęła na obniżenie poziomu emisji 
tlenku i dwutlenku węgla do atmosfery. Zmiany te 
pozwoliły firmie odnotować całkowite oszczędności 
w wysokości 189 000$ w skali roku.6

WYSOKA WYDAJNOŚĆ
Shell Rimula R6 LME został opracowany z wykorzystaniem 
technologii dodatków o niskiej zawartości popiołu siarczanowe-
go, związków fosforu i siarki (formuła Low-SAPS) oraz unikal-
nego systemu przeciwzużyciowego. Właściwości ochronne Shell 
Rimula R6 LME zostały wzmocnione dzięki technologii syntetycz-
nej, która pozwala na zapewnienie najwyższej ochrony silnika,  
wydłużenie żywotności oleju, jak również pozwala na większe 
oszczędności paliwa. Shell Rimula R6 LME odpowiedni do po-
jazdów spełniających wymogi normy Euro 4, 5 i 6.
Niski poziom emisji spalin
■■ Formuła Low-SAPS do specjalnej ochrony katalizatora ukła-
du wydechowego

■■ Opracowany, by zredukować blokowanie filtra cząstek sta-
łych (DPF)4

Mniejsze koszty utrzymania pojazdów
■■ Do 51% lepsza ochrona silnika przed zużyciem1

■■ Przewyższa specyfikacje ACEA, MAN i Mercedes-Benz doty-
czące zużycia i czystości

Oszczędność paliwa
■■ Oszczędność do 2,0% paliwa2

■■ wydłużyć interwały pomiędzy wymianami oleju
■■ zredukować koszty paliwa
■■ zredukować koszty utrzymania pojazdów

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 EMI-
SJI SPALIN TAK, ABY TWOJE POJAZDY SPEŁNIAŁY WYMAGANIA NORM EURO?
DZIĘKI SHELL RIMULA R6 LME OPRACOWANEMU, BY SPROSTAĆ TYM WYZWANIOM, 
MOŻESZ:

KORZYŚCI DLA TWOJEJ FLOTY
Shell Rimula R6 LME pomaga chronić silniki pojaz-
dów przed zużyciem mechanicznym oraz zwiększa 
oszczędność paliwa3, co przekłada się na optyma-
lizację kosztów utrzymania pojazdów.

6  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.

1  W porównaniu z nowymi, bardziej rygorystycznymi LIMITAMI MB 228.51, jak wynika z 
testu silnika MB OM 646 LA

2  W porównaniu z typowym olejem 10W-40 o interwałach wymiany wynoszących 
100 000 km

3 W porównaniu ze standardowym olejem 10W-40
4 Unikalny system dodatków niskopopiołowych opracowany do filtrów cząstek stałych

DYNAMIC PROTECTION PLUS 
Shell Rimula R6 LME 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 oleju5 oraz dłuższą 
żywotność silnika.
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Supermarkety Wm Morrison planowały w  swoich samocho-
dach zredukować zużycie paliwa i emisję dwutlenku 
węgla. W  teście kontrolnym zbadano oszczędność paliwa 
w 10 identycznych pojazdach: pojazdy pracujące na Shell 
Rimula R6 LME wykazały znaczne zmniejszenie zu-
życia paliwa. Średnio było to o 2% mniejsze zużycie w po-
równaniu ze standardowymi olejami referencyjnymi 10W-40.6 
Inspekcja silnika wykazała, że stan komponentów silnika był 
doskonały, bez widocznych śladów zużycia czy osadów po 100 
000 km.

5  Udowodnione interwały wymiany 
oleju do 150 000 km, na podstawie 
specyfikacji Daimlera MB 228.5 lub 
228.511


