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Shell Rimula R2 Extra          
Wielosezonowy olej do 
wysokoobciążonych silników Diesla 
 
„Aktywnie Zabezpieczający” olej Shell Rimula R2 Extra używa sprawdzonych 
kombinacji dodatków reagujących na zmienne potrzeby silnika. Zawierają one 
aktywne dyspersanty wynoszące brudy i utrzymujące silnik w czystości. Każdy z 
dedykowanych dodatków uwalnia swoją energię kiedy tego potrzeba, zapewniając 
niezawodne zabezpieczenie przed tworzeniem osadów i zużyciem, niedopuszczając 
do generowanego ciepłem wzrostu lepkości. Aprobowany przez wiodących 
producentów, odpowiedni dla większości turbodoładowanych silników diesla. 

Korzyści eksploatacyjne 

• Korzyści stosowania oleju wielosezonowego 

W porównaniu z olejami jednosezonowymi, 
Rimula R2 Extra zapewnia użytkownikom szeroki 
zakres korzyści związany ze stosowaniem oleju 
wielosezonowego. Wchodzi w to zmniejszenie 
zużycia oleju do 30%, większa trwałość oleju i 
polepszona ekonomia zużycia paliwa. 

• Zabezpieczenie turbodoładowanych silników 

Odmiennie do niektórych tańszych 
wielosezonowych olejów, Rimula R2 Extra może 
być pewnie zastosowana w wielu 
turbodoładowanych silnikach zapewniając ich 
zabezpieczenie i zwiększając trwałość.  

• Czystość tłoków 

Rimula R2 Extra przewyższa wymagania norm 
czystości tłoków charakteryzujących oleje klasy 
API CG-4 – zastosowanie nowoczesnej chemii 
dodatków zapewnia czystość tłoków wymaganych 
normą Mercedes-Benz 228.1 gwarantując 
użytkownikom konsekwentnie wysokie parametry 
eksploatacji w szerokim zakresie zastosowań.  

• Akceptacja głównych producentów silników 

Rimula R2 Extra spełnia wymagania wielu 
głównych producentów silników w Europie i 
Ameryce, zabezpieczając elastyczność 
właścicielom pojazdów i urządzeń.  
 

 

Zastosowania   

Samochodowe silniki Diesla 

Olej Rimula R2 Extra jest idealnym wyborem 
dla szerokiego zakresu turbodoładowanych i  
normalnie zasilanych silników w typowych 
warunkach użytkowania. Jest szczególnie 
zalecany do starszych modeli ciężarówek i 
autobusów Mercedes-Benz jak również do 
ekonomicznego smarowania pojazdów 
pracujących w terenie takich jak ciągniki 
rolnicze. 
Dla bardziej ostrych warunków pracy lub 
zastosowań w nowoczesnych silnikach o 
niższej emisji zanieczyszczeń zalecamy 
stosowanie wielosezonowych olejów 
silnikowych Shell Rimula R3 lub Rimula R4. 

Spełniane normy i specyfikacje 

Klasa lepkości 
SAE 

Spełniane normy i 
specyfikacje 

15W-40 

API CG-4, CF-4, CF     ���� 

ACEA E2 ���� 

MAN 271     ���� 

MB 228.1   ���� 

Volvo VDS ���� 

 

• PEWNA PRACA TURBOSPRĘŻAREK 
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Zdrowie i bezpieczeństwo 

Olej Shell Rimula R2 Extra nie przedstawia 
zagrożenia dla zdrowia lub bezpieczeństwa, jeżeli 
używa się go zgodnie z przeznaczeniem przy 
zachowania stosownych zasad bezpieczeństwa i 
higieny osobistej w miejscu pracy. 

Unikaj kontaktu ze skórą. Podczas prac przy zużytym 
oleju zakładaj nieprzepuszczalne rękawice. W 
przypadku kontaktu ze skórą należy natychmiast 
umyć skórę wodą z mydłem. 

Dalsze informacje dotyczące zasad bezpieczeństwa i 
higieny użytkowania tego produktu zamieszczono w 

odpowiedniej karcie charakterystyki substancji 
niebezpiecznej firmy Shell. 

Ochrona środowiska 

Zużyty olej należy oddać do autoryzowanej firmy 
utylizacji odpadów. Nie wylewać do gleby, wód 
powierzchniowych ani ścieków. 

Dodatkowe informacje 

Dodatkowe informacje odnośnie zastosowań nie 
zawartych w tej ulotce można uzyskać u 
lokalnego przedstawiciela firmy Shell. 

 

 

 

 

Typowe własności fizyczne 

Rimula R2 Extra 

Klasa lepkości SAE 15W-40 

Lepkość kinematyczna                (ASTM D 445) 
w  40 °C  mm

2
/s 

         100 °C  mm
2
/s  

 
102 
14.4 

Lepkość dynamiczna                 (ASTM D 5293) 

w  - 15 °C   mPa s 

w  - 20 °C   mPa s 

 

 

6400 

Wskaźnik lepkości                     (ASTM D 2270) 143 

Gęstość  w 15°C                 kg/l  (ASTM D 4052) 0.887 

Temperatura zapłonu    (COC) °C (ASTM D 92) 226 

Temperatura płynięcia              °C (ASTM D 97) -33 

TBN                                                      mg KOH/g 8,2 

Charakterystyka ta jest typowa dla obecnej produkcji. 


