
Shell Lubricants                                                (aktualizacja: 31-10-2012)ps                                                         Strona 1 z 2  
 

 

Karta techniczna 

  

Shell Gadus S2 OGH 0/00 
Wysokiej jakosci smar do przekładni  

otwartych i lin stalowych 

• Odporność na wodę 

• Wysoka temperatura 

• bentonitowy 

Poprzednia nazwa: Shell Malleus OGH 
 

Shell Gadus S2 OGH 0/00 jest smarem przeznaczonym do stosowania w wysokich temperaturach 

pracy, przekładniach otwartych np. obrotowe młyny w cementowniach. Produkt jest przygotowany 

do natryskiwania w przekładni. 

Shell Gadus S2 OGH 0/00 zawiera nieorganiczny zageszczacz, który jest zdyspergowany w oleju o 

wysokiej lepkosci zawierajacym grafit 

  

 

Korzyści zastosowania 

• Wysoka temperatura płynięcia 

Nieorganiczny zageszczacz posiada wysoka 

temperature płyniecia a jej wartosc jest 

zwiazana z lepkoscia oleju i kompozycja 

dodatków. 

• Doskonała pompowalność 

Shell Gadus OGH 0/00 może byc łatwo 

dostarczany na powierzchnie zebów 

przekładni przy zastosowaniu systemu 

natryskowego. 

• Doskonałe zdolności przenoszenia 

obciążeń 

Smar zawiera wyselekcjonowane dodatki 

stałe zapewniajace b. dobra odpornosc na 

obciążenia udarowe. 

• Potwierdzona jakość w dużych 

cementowniach 

Z dużym sukcesem wprowadzony do kilku z 

dużych cementowni. 

 

 

 

Specyfikacje i dopuszczenia 

• Ferry-Caitain 

• FLSmidth 

• Danieli. 

Aby uzyskac wiecej informacji na temat 

dopuszczeń prosimy skontaktowac sie z 

przedstawicielem Shell. 
 

Zastosowanie 
 

 

• Przekładnie otwarte pracujące w wysokich 

temperaturach 

• Przekładnie napędowe pieców cementowych 
 

Okresy między przesmarowaniami 

Okresy miedzy przesmarowaniami łożysk 

pracujacych blisko maksymalnych temperatur 

należy zweryfikowac w praktyce 
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Ochrona środowiska 

Nie wylewać zużytego oleju do ścieków, 

zbiorników wodnych, na ziemię. Usuwać zużyty 

olej z pomocą jednostek recyklingu. 

 

Porada 

Aby uzyskać więcej informacji prosimy 

skontaktować się z przedstawicielem Shell. 

 

Bezpieczeństwo pracy 

Smar Shell Shell Gadus S2 OGH 0/00 nie powoduje 

zagrożenia przy właściwym jego zastosowaniu oraz przy 

utrzymaniu dobrych standartów higieny osobistej i 

przemysłowej. 

Unikać kontaktu ze skórą, używać rękawic ochronnych. W 

przypadku kontaktu ze skórą, zmyć olej wodą z mydłem. 

Więcej informacji dotyczących Bezpieczeństwa i Higieny 

użytkowania znajduje się w Karcie Charakterystyki. 

 

 

Typowe Właściwości Fizyczne 
 

Shell Gadus S2 OGH 0/00 

Konsystencja NLGI  0/00 

Kolor  ciemnoszary 

Typ zagęszczacza  bentonit 

Olej bazowy (typ)  mineralny 

Stała substancja smarująca  Grafit (15%) 

Lepkość kinematyczna oleju 

bazowego 

@ 40 
0
C  [cSt] 

@ 100 
0
C  [cSt] 

 

 

IP 71/ASTM-D445 

IP 71/ASTM-D445 

 

 

1000 

42 

Temperatura kroplenia [
0
C]   IP 396 Ponad 250 

Penetracja (stożek) 

po ugniataniu @ 25 
0
C [0.1 mm] 

 

IP 50/ASTM-D217 

 

395 

Test czterokulowy [kg] IP 239 800 

FZG (przenoszenie obciążenia) A/2.76/50  

ISO 14635-3 

12 yalicyonz 

 

 

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. 


