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Karta techniczna 

  

Shell GadusRail S3 EUFR 
Wysokiej jakości smar przeznaczony do 

maźnic wózków kolejowych posiadający 

właściwości EP    

• Niezawodna 

ochrona 

• Litowy 

  

Poprzednia nazwa: Shell Alvania 2760B  
  

 

Korzyści zastosowania 
• Zaawansowana technologia wytwarzania 

została zaaprobowana przez kluczowe 

przedsiębiorstwa kolejarskie (SNCF i Koleje 

Belgijskie i Duńskie) oraz producentów 

części jako smar o wydłużonym interwale 

wymiany dla taboru poruszającego się z 

prędkościami do 200 km/h. 

• Wszystkie partie produkcyjne są testowane 

przez laboratoria badawczo-rozwojowe 

działające pod kontrolą wewnętrznych 

przepisów zapewnienia jakości w  

certyfikowanych (ISO) blendowniach Shell. 

Każdorazowo produkty uzyskują aprobatę 

SNCF w testech stanowiskowych. 

• Brak jakichkolwiek problemów z 

bezpieczeństwiem stosowania, Shell 

GadusRail S3 EUFR nie zawiera związków 

ołowiu i nie musi być specjalnie oznaczany. 

• Marka Shell gwarantuje utrzymanie 

najwyższych standatdów jakości oraz 

pomoc w rozwiązywaniu problemów 

smarowniczych. 

 

Oszczędność kosztów 
• Znaczna redukcja konsumpcji smaru oraz 

zapobieganie wyciekom uzyskana przez 

doskonałe właściwości uszczelniające 

wskutek zastosowania zagęszczacza 

litowowego (600.000 km bez potrzeby 

uzupełniania smaru w maźnicy). 

• Obniżenie kosztów i redukcja czasów 

przestoju wynikająca z doskonałej jakości 

smaru, co potwierdzają testy każdej partii 

produkcyjnej smaru. 

 

Wygoda stosowania 
JEDEN smar o szerokim zastosowaniu, Shell 

GadusRail S3 EUFR może być stosowany we 

wszystkich wolno i średnioobrotowych aplikacjach 

(kolejnictwo: podziemne, towarowe i pasażerskie) 

 

Zastosowanie 
 

 

• Kolejnictwo 

Shell GadusRail S3 EUFR ma szerokie zastosowanie 

w maźnicach wózków kolejowych (Europa) 

wszędzie tam gdzie wymagane są wydłużone 

interwały wymiany oraz zmniejszenie kosztów 

eksploatacji przy liniowej prędkości poniżej 200 

km/h (dla kół o średnicy 800 [mm] i dla łożysk o 

średnicy ~185 [mm]). 

 

Zakres temperaturowy pracy 
Zalecany zakres temperaturowy pracy dla smaru 

Shell GadusRail S3 EUFR to -20 do 120 [
0
C]. 
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Porada 

Aby uzyskać więcej informacji prosimy 

skontaktować się z przedstawicielem Shell. 

 

Specyfikacje i dopuszczenia 
 

DIN EN 12081:2011-01 a  
 

Aby uzyskać więcej informacji na temat 

dopuszczeń prosimy skontaktować się z 

przedstawicielem Shell. 
 

 

Bezpieczeństwo pracy 

Smar Shell GadusRail S3 EUFR nie powoduje 

zagrożenia przy właściwym jego zastosowaniu oraz 

przy utrzymaniu dobrych standartów higieny 

osobistej i przemysłowej. 

Więcej informacji dotyczących Bezpieczeństwa i 

Higieny użytkowania znajduje się w Karcie 

Charakterystyki. 
 

 

Typowe Właściwości Fizyczne 
 

Shell GadusRail S3 EUFR  

Konsystencja NLGI 2.5 

Kolor Jasno 

brązowy 

Typ zagęszczacza Litowy 

Olej bazowy (typ) mineralny 

Lepkość kinematyczna 

@ 40 [
0
C]  [cSt] 

   100 [
0
C]  [cSt] 

(IP 71/ASTM-D445) 

 

100 

11 

Temperatura kroplenia [
0
C]   

(IP 322/ASTM-D566-76) 

180 

Penetracja (stożek) 

Przed ugniataniem @ 25 [
0
C] 0.1 [mm] 

(IP 50/ASTM-D217)  

 

255 

 

Powyższa charakterystyka jest typowa dla obecnej produkcji. Przyszłe partie produkcyjne będą spełniać 

specyfikacje produktowe Shell, niemniej mogą wystąpić pewne odchylenia od w/w wartości średnich. 


