
Shell Lubricants                                                (aktualizacja: 28-02-2012)rg                                                         Strona 1 z 2  

 

 

Karta techniczna 

  

Shell Gadus S5 T460 
Zaawansowany, łożyskowy smar 

przemysłowy do zastosowania przy dużych 

obciążeniach 

• Doskonała ochrona 

• Zastosowanie w 

wysokich 

temperaturach 

• Polimocznikowy  

  

Poprzednia nazwa: Shell Stamina HDS  

  

Shell Gadus S5 T460 to wysokotemperaturowy smar o znakomitych osiągach, przeznaczony do bardzo 

obciążonych aplikacji przemysłowych gdzie wymagany jest długi okres eksploatacji. 

Zawiera olejową bazę syntetyczną oraz zaawansowany zagęszczacz polimocznikowy. Nowoczesny 

pakied dodatków uszlachetniających zapewnia wysoką odporność na ultlenianie w wysokich 

temperaturach, odporność na korozję oraz doskonałe właściwości przeciwzużyciowe. 

Shell Gadus S5 T460 jest przeznaczony do uszczelnionych i otwartych niskoobrotowych aplikacji 

przemysłowych, tj. obciążone łożyska pracujące w wysokich temperaturach.   

 

Zastosowanie 
Shell Gadus S5 T460 ma zastosowanie w 

niskoobrotowych bardzo obciążonych łożyskach 

(uszczelnionych lub otwartych) stosowanych w 

maszynach używanych w takich gałęziach 

przemysłu jak: 

• Stalowy  

• Cementowy 

• Papierniczy 

• Chemiczny 

• Wydobywczy 

• Elektrownie wiatrowe 

Właściwości 
• Wysoka lepkość oleju bazowego smaru 

Shell Gadus S5 T460 zapewnia spełnienie 

wymagań wiodących producentów OEM  

dużych niskoobrotowych łożysk 

Technologia zagęszczacza 

polimocznikowego dowiodła swoich 

własności przy zastosowaniu w przemyśle 

stalowym , wydobywczym, papierniczym i 

innych, w Japonii i na całym świecie. 

 

 

• Doskonała odporność na wysokie 

temperatury oraz „heat soak” (odporność 

na miejscowe przegrzania) 

Baza syntetyczna oleju oraz wysoka 

odporność oksydacyjna zagęszczacza 

polimocznikowego czynią produkt Shell 

Gadus S5 T460 liderem w swojej klasie. 

• Wysoka temperatura kroplenia 

• Duża odporność na wodę 

Utrzymanie filmu smarowego i ochrony 

nawet w obcności dużych ilości wody. 

• Zaawansowane właściwości EP 

Doskonałe właściwości przenoszenia 

obciążeń. 

• Efektywna ochrona antykorozyjna 

Właściwe zabezpieczenie przeciwkorozyne, 

brak usterek.  

Interwały wymiany 

W przypadku pracy smaru w łożyskach, w 

temperaturach granicznych należy empirycznie 

ustalić interwały wymiany. 
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Bezpieczeństwo pracy 
Smar Shell Gadus S5 T460 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. 

 

 

 

Porada 
Aby uzyskać więcej informacji prosimy 

skontaktować się z przedstawicielem Shell. 

 
 

 

 

 

Typowe Właściwości Fizyczne 
 

 Konsystencja 

NLGI 

Shell Gadus S5 T460 1.5 

Kolor jasno brązowy 

Typ zagęszczacza polimocznik 

Olej bazowy (typ) syntetyczny 

Lepkość kinematyczna 

@ 40 [
0
C]  [cSt] 

   (IP 71/ASTM-D445) 

 

460 

 

Temperatura kroplenia [
0
C]   

(IP 322/ASTM-D566-76) 

250 

Penetracja (stożek) 

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

(IP 50/ASTM-D217)  

 

925 

Pompowalność 

długie dystansy 

dobra 

 

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. 


