
 
Τυπικά Φυσικά Xαρακτηριστικά 

Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι τυπικά της τρέχουσας παραγωγής. Παρόλο που µελλοντικά η παραγωγή θα υπόκειται στις

προδιαγραφές της Shell, µπορεί να υπάρξουν µεταβολές σε αυτά τα χαρακτηριστικά. 

Technical Data Sheet

Previous Name: Shell Donax TA (D-21666)

Shell Spirax S2 ATF AX
Υψηλής απόδοσης λιπαντικά αυτοµάτων κιβωτίων και υδραυλικών σε πολλά κιβώτια ΜΑΝ, Voith και ZF

Υψηλής ποιότητας λιπαντικά µετάδοσης κατάλληλα για πολλά επιβατικά αυτοκίνητα και αυτόµατα κιβώτια βαρέων
εφαρµογών, για υδραυλικά τιµόνια και για εφαρµογές υδραυλικών.

Απόδοση, Χαρακτηριστικά και Οφέλη

Τροποποιητές τριβών·
Παρέχουν σταθερή, αξιόπιστη, ήπια και χωρίς προβλήµατα

λειτουργία πολλών αυτοµάτων κιβωτίων.

Υψηλή αντοχή στην οξείδωση·
Η αντοχή στη διάσπαση του λιπαντικού διασφαλίζει τη

σταθερή απόδοση.

Άριστη αντοχή στη διάτµηση·
Τα ειδικά βελτιωτικά του ∆είκτη Ιξώδους (∆Ι) διασφαλίζουν

ότι τα Shell Spirax S2 ATF AX διατηρούν τις ιδιότητές τους

για µεγάλο χρονικό διάστηµα.

Αξιόπιστη προστασία ενάντια στη φθορά·
Απαιτείται µεγάλη διάρκεια ζωής του εξοπλισµού για τη

σταθερότητα στη λειτουργία των γραναζιών και των

υδραυλικών αντλιών.

Κύριες εφαρµογές

Αυτόµατα κιβώτια επιβατικών αυτοκινήτων.·

Αυτόµατα κιβώτια σε οχήµατα βαρέων εφαρµογών.·
Υδραυλικά τιµόνια.·
Συστήµατα υδραυλικής µετάδοσης.·

Προδιαγραφές, Έγκρίσεις & Συστάσεις

Ford Mercon·
Mercedes Benz Sheet: 236.6·
ZF TE-ML: 03D, 04D, 09, 11A, 14A·
Voith 55.6335·
MAN: 339 Typ Z1, 339 Typ V1·
Renk·
Κατάλληλα για χρήση σε εφαρµογές που απαιτούν λιπαντικά

προδιαγραφής Allison C-4.
·

Κατάλληλα για χρήση σε εφαρµογές που απαιτούν λιπαντικά

προδιαγραφής Dexron IID.
·

Για πλήρη λίστα εγκρίσεων από κατασκευαστές και

συστάσεις, παρακαλούµε να συµβουλευτείτε το τοπικό

Τµήµα Τεχνικής Υποστήριξης της Shell.

Properties Method Shell Spirax S2 ATF AX

Κινηµατικό Ιξώδες @400C mm2/s ISO 3104 34.6

Κινηµατικό Ιξώδες @1000C mm2/s ISO 3104 7.1

∆είκτης Ιξώδους ISO 2909 174

Πυκνότητα @150C kg/m3 ISO 12185 874

Σηµείο Ανάφλεξης (COC) 0C ISO 2592 180

Σηµείο Ροής 0C ISO 3016 -45
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Υγεία, Ασφάλεια & Περιβάλλον

Υγεία και Ασφάλεια·
Τα Shell Spirax S2 ATF AX δεν αναµένεται να παρουσιάσουν κανένα σοβαρό κίνδυνο για την υγεία ή την ασφάλεια όταν

χρησιµοποιούνται στις συνιστώµενες εφαρµογές και τηρούνται τα σωστά πρότυπα της προσωπικής υγιεινής.

Αποφεύγετε την επαφή µε το δέρµα. Χρησιµοποιείτε µη διαπερατά γάντια για τα χρησιµοποιηµένα λιπαντικά. Μετά από την

επαφή µε το δέρµα, πλυθείτε αµέσως µε σαπούνι και νερό.

Οδηγίες σχετικά µε την Υγεία και την Ασφάλεια διατίθενται στο εκάστοτε ∆ελτίο ∆εδοµένων Ασφαλείας που µπορεί να

αναζητηθεί στο http://www.epc.shell.com/

Προστασία του περιβάλλοντος·
Αφήστε το λιπαντικό σε ένα ενδεδειγµένο σηµείο συλλογής. Μην το απορρίπτετε σε αποχετεύσεις, χώµα ή νερό.

Πρόσθετες πληροφορίες

Συµβουλές·
Μπορείτε να λάβετε συµβουλές για τις εφαρµογές που δεν καλύπτονται εδώ από τον αντιπρόσωπο της Shell.
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