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Karta techniczna 

  

Shell Gadus S3 T460 
Najwyższej jakości, wysokotemperaturowy, 

łożyskowy smar przemysłowy 

• Doskonała ochrona 

• Zastosowanie w 

wysokich 

temperaturach 

• Polimocznikowy  

  

Poprzednia nazwa: Shell Stamina 0511  

  

Shell Gadus S3 T460 to technologicznie zaawansowany smar zapewniający optymalne osiągi w nisko i 

średnioobciążonych łożyskach przemysłowych, stosowanych szczególnie w przemyśle stalowym (linie 

do odlewu stali pracujące w systemie ciągłym). 

Shell Gadus S3 T460 zawiera w swoim składzie bazowy olej mineralny oraz specjalny zagęszczacz 

dimocznikowy co daje długi okres używalności, a także wysoką odporność na ścinanie przy niskim 

obciążeniu oraz wysokiej temperaturze. 

 

Zastosowanie 
Formulacja smaru Shell Gadus S3 T460 została 

specjalnie zaprojektowana by spełnić wymagania 

niskoobrotowych łożysk linii odlewniczych 

przemysłu stalowego pracujących w wysokich 

temperaturach. Produkt ten może być również 

używany w innych aplikacjach gdzie występują 

podobne warunki pracy.  

Doświadczenie pokazuje, iż największe korzyści 

wynikające z zastosowania smaru Shell Gadus S3 

T460 to obniżone koszty utrzymania ruchu – 

zmniejszona częstotliwość wymiany łożysk oraz 

wydłużone okresy pracy systemów centralnego 

smarowania. 

Właściwości 
Naturalna odporność na utlenianie zagęszczacza 

polimocznikowego w połączeniu z wysoką 

lepkością bazy mineralnej o wysokim wskaźniku 

lepkości doskonale rozkłada przekazywane 

obciążenia w ekstremalnych warunkach 

serwisowych, co zapobiega twardnieniu smaru. 

Ulepszony pakiet dodatków uszlachetniajacych 

wchodzący w skaład produktu zapewnie skrajną 

ochronę łożysk niskoobrotowych. 

Specjalny niemetaliczny typ zagęszczacza, który nie 

tworzy kryształków lub miejscowych zgęstnień 

mydlanych mogących blokować filtry lub systemy  

smarownicze zapewnia doskonałe ich osiągi. 

Shell Gadus S3 T460 posiada bardzo dobre 

właściwości antykorozyjne oraz jest 

trudnowymywalny przez wodę. 

Zakres temperatur pracy 
-20 [

0
C] do +150 [

0
C] 

Smar Shell Gadus S3 T460 może być z 

powodzeniem stosowany w szerokim zakresie 

temperatur od -10 do 150 [0C], okresowo do 180 

[0C]. 

Referencja 
Shell Gadus S3 T460 udowodnił swoje 

właściwości i płynące z nich korzyści 

urządzeniach Voest Alpine oraz SMS Demag, a 

także w maszynach innych producentów 

komponentów linii odlewniczych. 

Bezpieczeństwo pracy 
Smar Shell Gadus S3 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. 
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Porada 
Aby uzyskać więcej informacji prosimy 

skontaktować się z przedstawicielem Shell. 

 

 
 

 

 

 

Typowe Właściwości Fizyczne 
 

 Konsystencja 

NLGI 

Shell Gadus S3 T460 1.5 

Kolor brązowy 

Typ zagęszczacza polimocznik 

Olej bazowy (typ) mineralny 

Lepkość kinematyczna 

@ 40 [
0
C]  [cSt] 

   100 [
0
C]  [cSt] 

(IP 71/ASTM-D445) 

 

460 

29 

Temperatura kroplenia [
0
C]   

(IP 322/ASTM-D566-76) 

250 

Penetracja (stożek) 

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

(IP 50/ASTM-D217)  

 

305 

Test czterokulowy / kg 

(ASTM D 2596) min 

315 

Test Emcor (korozja) 

(IP 220) 

0 - 0 

 

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. 


