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Karta techniczna 

  

Shell Gadus S3 V460 
Zaawansowany smar wielofunkcyjny  

• Ochrona wysokoobciążo-

nych łożysk 

• Wysokotemperaturowy 

• Litowo-kompleksowy 

  

Poprzednia nazwa: Shell Albida HD, Albida WR, Retinax SD  
  

Shell Gadus S3 V460 to odporny na wysoką temperaturę smar przeznaczony do pracy w warunkach 

wysokich obciążeń. Posiadający bazę mineralną o wysokim wskaźniku lepkości oraz zagęszczacz litowo-

kompleksowy. Zawierają dodatki zapewniające znakomitą odporność na utlenianie w wysokiej 

temperaturze oraz zwiększające właściwości przeciwzużyciowe i antykorozyjne.  

Shell Gadus S3 V460C jest przeznaczony do wolnoobrotowych, wysokoobciążonych łożysk pracujących 

w wysokich temperaturach i w trudnych warunkach. 

 

Zastosowanie 
Shell Gadus S3 V460 są używane do 

smarowania wolnoobrotowych łożysk 

pracujących w warunkach dużych obciążeń w: 

• Przemyśle stalowym 

• Cementowniach 

• Papierniach  

• Zakładach chemicznych 

• Górnictwie 

 

Właściwości 
• Zastosowanie oleju bazowego o wysokiej 

lepkości jest zgodne z wymganiami 

wiodących producentów dla łożysk 

wolnoobrotowych 

Dane potwierdzone w procesach 

walcowania stali 

• ulepszona stabilność mechaniczna nawet 

przy wysokim poziomie drgań i wibracji 

Brak zmiany konsystencji nawet przy 

obecności drgań, wibracji 

• Zwiększone właściwości wysokociśnienio-

we 

Doskonałe właściwości przenoszenia 

obciążeń 

• Doskonała woodoodporność 

Zapewnia trwałą ochronę nawet w 

obecności dużych ilości wody 

 

• Wysoka temperatura kroplenia 

Odporność na wysokie temperatury 

• Efektywne zabezpieczenie przed korozją 

Zapewnia bezawaryjna pracę łożysk i innch części 

maszyn wskutek działania antykorozyjnego 

 

Częstotliwość przesmarowania 
Dla łożysk pracujących blisko maksymalnych 

zalecanych temperatur częstotliwość wymiany 

powinna być wyznaczona i kontrolowana 

 

Bezpieczeństwo pracy 
Smar Shell Gadus S2 V220 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.   

 

Porady 
Aby uzyskać więcej informacji prosimy 

skontaktować się z przedstawicielem Shell.  
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Typowe Właściwości Fizyczne 
 

 Konsystencja NLGI 

Shell Gadus S2 V220 1.5 2 

Kolor jasnobrązowy jasnobrązowy 

Typ zagęszczacza Li/kompleks Li/kompleks 

Olej bazowy (typ) mineralny mineralny 

Lepkość kinematyczna 

@ 40 [
0
C]  [cSt] 

   100 [
0
C]  [cSt] 

(IP 71/ASTM-D445) 

 

460 

31 

 

460 

31 

Temperatura kroplenia [
0
C]   

(IP 132) 
250 250 

Penetracja (stożek) 

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

(IP 50/ASTM-D217)  

305 265-295 

Pompowalność 

długie dystansy 
dobra odpowiednia 

 

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. 


