เชลล์ ริมูล่า R5 LE CK-4
มีการปล่อยมลภาวะต่ำ�1
ประหยัดน้ำ�มันเชื้อเพลิง

1

สามารถใช้ได้กับเครื่องยนต์ที่ปล่อยมลภาวะต่ำ�ระดับ Euro 4 ขึ้นไป

ผู้ประกอบการขนส่งย่อมต้องการให้เครื่องยนต์รถบรรทุกหรือรถโดยสารทำ�งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะอยู่ในสภาวะการขับขี่ในระยะทางไกล หรือการขับขี่ระยะสั้นที่ต้องมี
การหยุดหรือสตาร์ทเครื่องยนต์บ่อยครั้งและสามารถใช้ได้กับเครื่องยนต์มลภาวะต่ำ�
ดังนั้นน้ำ�มันเครื่องที่สามารถปกป้องเครื่องยนต์ ในทุกสภาวะการขับขี่ จึงมีความสำ�คัญ
อย่างยิ่งสำ�หรับธุรกิจขนส่ง
ช่วยยืดระยะเวลาการเปลี่ยนถ่ายน้ำ�มันเครื่อง
ช่วยประหยัดค่าบำ�รุงรักษา

หากเกิดการสึกหรอของลูกเบีย้ ว (CAM LOBES) และลูกกระทุง้ วาล์ว (TAPPETS)
ในเครื่องยนต์ จะทำ�ให้เครื่องยนต์สูญเสียกำ�ลังและปล่อยมลภาวะเพิ่มมากขึ้น
น้ำ�มันเครื่องเชลล์ ริมูล่า R5 LE CK-4 ช่วยปกป้องการสึกหรอของชิ้นส่วน
เครื่องยนต์ที่สำ�คัญได้ดีเยี่ยม

76%

ไมผริานมาตรฐาน
เชลล
มูลา R5 LE (API CK-4)
ผาน

เพื่อสมรรถนะเครื่องยนต์ทส่ี งู สุด

เชลล์ ริมลู า่ R5 LE CK-4 ใช้เทคโนโลยีสารเพิม่ คุณภาพชนิด
“เถ้าต่�ำ ” (Low-SAPS) และช่วยประหยัดพลังงาน ด้วยพลังการ
ปกป้องพิเศษทีม่ าจากส่วนผสมของเทคโนโลยีน�ำ้ มันสังเคราะห์
ทีช่ ว่ ยประหยัดน้�ำ มันเชือ้ เพลิงและเพิม่ ความคงทนให้กบั เครื่องยนต์

เชลล ริมูลา R5 LE 10W-30
เชลล ริมูลา R5 LE 10W-40
เชลล ริมูลา R5 LE (API CK-4) เกณฑกำหนดตามมาตรฐาน
API CJ-4 oil MB 228.31
ไมผานมาตรฐาน

ประสิทธิภาพการปกป
อง
นR5 LE 10W-30
ควบคุมคาความหนื
เชลล ริ่มมขึูล้นผาา53%
เชลลดริมูลา R5 LE 10W-40
การสึกหรอเพิ
ไดสูงกวามาตรฐานถึง
เมอใช เชลล ริมูลา R5 LE
เกณฑกำหนดตามมาตรฐาน MB 228.31
76%
ประสิทธิภาพการปกปอง
เกณฑกำหนดตามมาตรฐาน
การสึกหรอเพิ่มขึ้น 38%
MB 228.31
เมอoil
ใช เชลล ริมูลา R5 LE
เชลล ริมูลา R5 LE (API CK-4)
API CJ-4
ประสิทธิภาพการปกปอง
การสึกหรอเพิ่มขึการสึ
้น 53%
กหรอของลูกเบี้ยวไอเสีย
การสึกหรอของลูกเบี้ยวไอเสีย
เมอใช เชลล ริมูล(คาาเฉลี
R5่ยของลู
LE กเบี้ยว 8 ตัว) (μm)
(คาเฉลี่ยของลูกเบี้ยว 8 ตัว) (μm)

• ประหยัดน้�ำ มันเชือเพลิ
้ ง
• ได้ทดสอบในห้องปฏิบตั กิ ารและทดสอบใช้งานจริงบนท้องถนน
• สามารถประหยัดน้�ำ มันเช อเพลิ
ื ้ งได้สงู ถึง 1.6% ของความหนืด
10W-30 และส งู ถึง 1% ของความหนืด 10W-40 เมื่อเทียบกับ
ความหนืด 15W-401

ให้สมรรถนะที่เหนือกว่ามาตรฐานล่าสุดของ API

การทดสอบกั
บเครื่
เชลล
ริมอูลงยนต์
า R5 LE Mercedes-Benz
10W-30
เชลลOM
ริมูล646
า R5 LELA10W-40

เครื่องยนต์ดเี ซลบรรทุกหนักได้รบั การพัฒนาให้มปี ระสิทธิภาพการทำ�งาน
ทีส่ งู ขึน้ อย่างต่อเนื่อง ด้วยเทคโนโลยีและอุปกรณ์ทล่ี �ำ้ สมัย และสภาวะ
การทำ�งานแบบใหม่ เช่นอุณหภูมภิ ายในทีส่ งู ขึน้ การเปลีย่ นแปลงในการ
ออกแบบของเครื่องยนต์นน้ั ส่งผลให้เกิดสภาวะการทำ�งานทีห่ นักหน่วง
ต่อน้�ำ มัน ซึง่ มีหน้าทีห่ ล่อลื่น ช่วยระบายความร้อน และปกป้องชิน้ ส่วน
ตลอดอายุการใช้งานของน้�ำ มัน
เมื่อเครื่องยนต์ถกู สร้างให้ปล่อยมลภาวะน้อยลง ประหยัดน้�ำ มันเชือ้
เพลิงมากยิง่ ขึน้ คุณสมบัตขิ องน้�ำ มันเครื่องที่ใช้จงึ ต้องมีประสิทธิภาพ
ทีส่ งู ขึน้ เพื่อการปกป้องสมรรถนะของเครื่องยนต์อย่างสูงสุด
เชลล์ ริมลู า่ R5 LE ถูกพัฒนาขึน้ เพื่อรองรับมาตรฐานล่าสุดของ API
CK-4 และได้ผา่ นการทดสอบในเครื่องยนต์ระบบใหม่และสภาวะการทำ�งาน
ใหม่แล้วว่าประสิทธิภาพการปกป้องของน้�ำ มันสูงกว่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ทีก่ �ำ หนด

Cummins CES 20086 (CK-4)
เชลล
ริมูลา R5 LE 10W-30
เกณฑ
กเชลล์
ำหนดตามมาตรฐาน
MB สามารถ
228.31
ในการทดสอบ
Cummins ISM (200 ช.ม.)
ริมูลา่ R5 LE
ลดการส ึกหรอของ
กระเดื่กอเบี้ยงวาล์
ได้มากกว่
า ท38%
เมื่อ อง
เกณฑ
กำหนดตามมาตรฐาน
การสึกหรอของลู
วไอเสียว (crosshead)
การสึกหรอของลู
กเบีประสิ
้ยวไอเสี
ยธิภาพการปกป
กหรอเพิ่มขึ้น 38%
MBกเบี228.31
(คาเฉลี่ยของลู
้ยว 8 ตัว) (μm)
(คาเฉลี่ยลดการสึ
ของลูกเบี้ยกวหรอของกระเด
8การสึ
ตัว) (μm)
เทียบกับมาตรฐาน
อ
ว LE
เมอใช เชลล ริมงวาล
ูลา R5

(crosshead) ไดมากกวาเกณฑ
ตามมาตรฐานของ Cummins
ถึง 38%
เชลล ริมCES
ูลา R520086
LE 10W-30

ประสิทธิภาพการปกปอง
การสึกหรอเพิ่มขึ้น 53%
เมอใช เชลล
ริมูลาCES
R520086
LE (CK-4)
Cummins

การสึกหรอของลูกเบี้ยวไอเสีย
(คาเฉลี่ยของลูกเบี้ยว 8 ตัว) (μm)

ปริมาณการสูญเสียน้ำหนักของกระเดองวาลว (crosshead) (mg)

น้�ำ มันเครื่องเชลล์ ริมลู า่ R5 LE มีประสิทธิภาพในการยับยัง้ การเกิด
ปฏิกริ ยิ าออกซิเดชัน่ อย่างดีเยีย่ ม ช่วยป้องกันการเสื่อมสภาพของน้�ำ มัน
โดยสามารถคงค่าความหนืดของน้�ำ มันได้มากขึน้ ถึง 76% เมื่อเทียบกับ
เกณฑ์ตามมาตรฐานของ API CK-4 ภายใต้การทดสอบทีห่ นักหน่วงกับ
ชุดเครื่องยนต์ Volvo T13 อีกทัง้ ยังช่วยป้องกันการกัดกร่อน ช่วยรักษา
ความสะอาดของเครื่องยนต์

ลดการสึกหรอของกระเดองวาลว
(crosshead) ไดมากกวาเกณฑ
Cummins
10W-40 (CK-4)
เชลล ริมูลา R5 LEตามมาตรฐานของ
CES
20086 ถึง 38%

เกณฑตามมาตรฐาน
ของ MB 228.31

มาณการสู
ยน้ำหนักของกระเดองวาลว (crosshead) (mg)
ลูกสูบปริสะอาดขึ
้นถึญงเสี45%
ลูกสูบสะอาดขึ้นมากกวา 87%

การทดสอบ
CumminsเชลลISM
D7468)
เกณฑตามมาตรฐาน
(CK-4)
ริมูล(ASTM
า R5 LE 10W-40

R5 LE (API CK-4)

API CJ-4 oil

การทดสอบการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นกับเครื่องยนต์ชุดทดสอบตามมาตรฐาน Volvo T13

ปกป้องการสึกหรออย่างดีเยีย่ ม

น้�ำ มันเครื่องเชลล์ ริมลู า่ R5 LE ช่วยควบคุลูกมสูการเกิ
ดตะกอน
ความ
บสะอาดขึ
้นมากกวาให้87%
สะอาดลูกสูบอย่างเหนื
อ
ชั
น
้
โดยผ่
า
นการทดสอบที
เ
่
ข้
ม
งวดตามมาตรฐาน
ปริมาณการสูญเสียน้ำหนักของกระเดองวาลว (crosshead) (mg)
ของ MB 228.31 ด้วยชุดเครื่องยนต์ทดสอบ Mercedes-Benz OM 501 LA
เกณฑตามมาตรฐาน
ของ MB 228.31

เชลล ริมูลา R5 LE 10W-40 (CK-4)

ลูกสูบสะอาดขึ
้นถึง 45%
OM 501LA

คะแนนความสะอาด Merit (ยิ่งสูงยิ่งดี)

เชลล ริมูลา R5 LE 10W-40
หากเกิดการสึกหรอของหน้าสัมผัสลูกเกณฑ
เบีย้ วกำหนดตามมาตรฐาน
(cam lobes) MB
และลู228.31
กกระทุง้ วาล์ว
ประสิ
ทธิและปล่
ภาพการปกป
อง
กำหนดตามมาตรฐาน
(tappets) ในเครื่อเกณฑ
งยนต์
จะทำ
�
ให้
เ
ครื่
อ
งยนต์
ส
ญ
ู
เสี
ย
กำ
�
ลั
ง
การสึกหรอเพิ่มขึอ
้น ยมลภาวะ
38%
MB 228.31
เม
อ
ใช
เชลล
ริ
ม
ล
ู
า

R5
LE
เพิม่ มากขึ
น้ น้�ำ มันเครื่องเชลล์ ริมลู า่ R5 LE ช่วยปกป้องการสึกหรอของ
ประสิทธิภาพการปกปอง
การสึอ
กหรอเพิ
่มขึ้นทส
53%
ชิน้ ส่วนเครื่
งยนต์
่ี �ำ คัญได้ดเี ยีย่ ม
เมอใช เชลล ริมูลา R5 LE

(คาเฉลี่ยของลูกเบี้ยว 8 ตัว) (μm)

ทำ�ความสะอาดลู
ก้นสูถึงบ45%
อย่างเหนือชัน้
ลูกสูบสะอาดขึ

OM 501LA เชลล ริมูลา R5 LE 10W-40
เกณฑตามมาตรฐานของ CK-4

1

OM 646LA

(%)

คราบสะสมบนลูกสูบลดลง 50%

(คาเฉลี่ยของลูกเบี้ยว 8 ตัว) (μm)

OM 501LA
Cummins CES 20086 (CK-4)

OM 646LA

ลูกสูบสะอาดขึ้นมากกวา 87%
การควบคุมตะกอน

ความสะอาดของลูกสูบ

เชลล ริมูลา R5 LE 10W-30

เมื่อทดสอบกับเครื่องยนต์ Mercedes-Benz OM 646 LA เชลล์ ริมลู า่ R5 LE
ช่วยลดการสึกหรอได้มากถึง 53% และให้ประสิทธิภาพการปกป้องของ
เพลาลูกเบีย้ วไอเสียทีเ่ พิม่ ขึน้ ถึง 38% เมื่อเทียบกับเกณฑ์ตามมาตรฐานใหม่
ทีเ่ ข้มงวดของ MBการสึ228.31
กหรอของลูกเบี้ยวไอเสีย
การสึกหรอของลูกเบี้ยวไอเสีย

เชลล ริมูลา R5 LE 10W-40 (CK-4)

ของ
ลูกสูบสะอาดขึ
้นถึงMB
51%228.31

คะแนนความสะอาด Merit (ยิ่งสูงยิ่งดี)

เชลล ริมูลา

คะแนนความสะอาด Merit (ยิ่งคะแนนความสะอาด
สูงยิ่งดี)
Merit (ยิ่งสูงยิ่งดี)

ของ MB 228.31
เกณฑตามมาตรฐาน

การเปลี่ยนแปลงของคาความหนืดคิเนมาติกที่อุณหภูมิ 40oC (%)
ทดสอบกับชุดเครองยนต Volvo T13

ควบคุมคาความหนืด
ไดสูงกวามาตรฐานถึง
76%

ลดการสึกหรอของกระเดองวาลว
(crosshead) ไดมากกวาเกณฑ
ตามมาตรฐานของ Cummins
การสึกหรอของลูกเบี้ยวไอเสีย
CES
20086
(คาเฉลี
่ยของลู
กเบี้ยว ถึ8 งตัว38%
) (μm)
เชลล ริมูลา R5 LE 10W-30

Cummins CES 20086 (CK-4)

ยับยัง้ การเกิดปฏิกริ ยิ าออกซิเดชัน่

ผาน

ประสิทธิภาพการปกปอง
การสึกหรอเพิ่มขึ้น 38%
เมอใช เชลล ริมูลา R5 LE

เกณฑกำหนดตามมาตรฐาน
MB 228.31

ประหยัดพลังงาน

ไมผานมาตรฐาน

API CJ-4 oil

ควบคุมคาความหนืด
ไดสูงกวามาตรฐานถึง
76%
การเปลี่ยนแปลงของค
าความหนืดคิเนมาติกที่อุณหภูมิ 40oC (%)
ทดสอบกับชุดเครองยนต Volvo T13

เชลล ริมูลา R5 LE 10W-30

ภายใต้การขับขีใ่ นเมืองของเครื่องยนต์บรรทุกงานหนักตามมาตรฐาน Euro 4
ลดการสึกหรอของกระเดองวาลว
(crosshead) ไดมากกวาเกณฑ
ตามมาตรฐานของ Cummins
CES 20086 ถึง 38%

OM 646LA

คราบสะสมบนลูกำ�สูมั
บลดลง
การทดสอบน้
นเครื่66%
องเชลล์ ริมูล่า R5 LE 10W-30 ด้วยชุด
เครื่องยนต์ Mercedes-Benz OM 501 LA
คราบคารบอนหนักบนลูกสูบ

คราบในรองแหวนตัวบน

การสึกหรอของลูกเบี้ยวไอเสีย
(คาการสึ
เฉลี่ยกของลู
กเบี้ยวกเบี8 ้ยตัวไอเสี
ว) (μm)
หรอของลู
ย
(คาเฉลีเกณฑ
่ยของลูต
กเบีามมาตรฐาน
้ยว 8 ตัว) (μm)

(%)(%)

เมการสึ
อใช เชลล
ริมูล่มาขึ้นR553%
LE
กหรอเพิ
เมอใช เชลล ริมูลา R5 LE

การสึกหรอของลูกเบี้ยวไอเสีย
(คาการสึ
เฉลี่ยกของลู
กเบี้ยวกเบี8 ้ยตัวไอเสี
ว) (μm)
หรอของลู
ย
(คาเฉลี่ยของลูกเบี้ยว 8 ตัว) (μm)

เชลล ริมูลา R5 LE 10W-40 (CK-4)

ของ MB 228.31

คราบสะสมบนลูกสูบลดลง 66%
ทีส่ ดุ ของความคงทนต่
แรงเฉือน
คราบสะสมบนลูกสูบลดลง อ
66%

ริมูลา R5 LE 10W-30
ลูกสูบสะอาดขึ้นถึง 51% เชลล
เชลล ริมูลา R5 LE 10W-30
Cummins CES 20086 (CK-4)

Cummins CES 20086 (CK-4)

การทดสอบความคงทนต่อแรงเฉือน คือวัดการเสื่อมสภาพของน้�ำ มันภายใต้สภาวะการ
บอนหนักบนลูกสูบ
บน
ทำ�งานทีห่ นักหน่คราบคาร
วง การแปรสภาพของโครงสร้
างน้�ำ มันคราบในร
ภายใต้อแงแหวนตั
รงเฉือวนมี
ผลทำ�ให้น�ำ้ มัน
คราบคารบอนหนักบนลูกสูบ
คราบในรองแหวนตัวบน
ใสลง และส่งผลให้ประสิทธิภาพในการปกป้องชิน้ ส่วนทีส่ �ำ คัญในเครื่องยนต์ลดลง
เชลล์ ริมลู า่ R5 LE มีคณ
ุ สมบัตคิ วามคงทนต่อแรงเฉือนเป็นอย่างดี เมื่อทดสอบ
ตามมาตรฐาน ASTM D7109

คะแนนความสะอาด Meritคะแนนความสะอาด
(ยิ่งสูงยิ่งดี)
Merit (ยิ่งสูงยิ่งดี)

ลดการสึกหรอของกระเดองวาลว
ไดมากกว
าเกณฑ
ลดการสึ
หรอของกระเด
องวาลว
(CK-4)
เชลล ริม(crosshead)
ูลา R5 LEก10W-40
ตามมาตรฐานของ
Cummins
(crosshead)
ไดมากกว
าเกณฑ
CES
20086 ถึง 38%
ตามมาตรฐานของ
Cummins
CES 20086 ถึง 38%
ลูกสูบสะอาดขึ้นถึง 51%

เกณฑตามมาตรฐาน
ของ MB 228.31

ความสะอาดของลูกสูบ

การควบคุมตะกอน

ปริมาณการสู
เสียน้อำหนั
กของกระเด
(crosshead)
(mg)
การทดสอบน้
ำ�มันญเครื่
งเชลล์
ริอมงวาล
ูล่าว R5
LE 10W-40
ยน้ำหนักของกระเดองวาลว (crosshead) (mg)
ด้วยชุดเครื่ปริอมาณการสู
งยนต์ญเสีMercedes-Benz
OM 501 LA

ามมาตรฐาน
R5 LE 10W-40 (CK-4)
เชลล ริมูลาในการทดสอบ
เมื่อใช้เกณฑ
เชลล์ตตเกณฑ
ริ228.31
มลูตามมาตรฐานของ
า่ R5 LE 10W-40
Caterpillar 1N ซึง่
ของ
ริมูล(CK-4)
า R5 LE 10W-40
เกณฑMB
ามมาตรฐาน
10W-40
เชลลCK-4
ริมูลา R5 LE เชลล
ใช้ประเมิ
น
การสะสมของคราบเขม่
า
ของลู
ก
สู
บ
และอั
ต
ราการใช้
ของ MB 228.31
ความสะอาดของลูกสูบ
การควบคุ
มตะกอนน�ำ้ มัน
คราบสะสมบนลู
ก
สู
บ
ลดลง
50%พบว่าช่วย
เครื่องของเครื่
อ
งยนต์
ด
เ
ี
ซลระบบฉี
ด
ตรง
(direct-injection)
ลูกสูบสะอาดขึ้นถึง 45%
สูบสะอาดขึ
45% าคาร์บ
ป้องกัลูนกการจั
บตัว้นกัถึงนของเขม่
อนได้
เ
ป็
น
อย่
า
งดี
ลูกสูบสะอาดขึ้นมากกวา 87%

คราบสะสมบนลูกสูบลดลง 50%

(%)

คราบในรองแหวนตัวบน

OM 501LA

คราบสะสมบนลู
OM 501LA กสูบลดลง 66%

คาความหนืดคิเนมาติกที่อุณหภูคมาความหนื
ิ 100oC (cSt)
ดคิเนมาติกที่อุณหภูมิ 100oC (cSt)
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คราบคารบอนหนักบนลูกสูบ

OM 646LA

คราบในรองแหวนตัวบน
SAE 30
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SAE 40
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SAE 40
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จำนวนครั้งที่ผานเกณฑตามมาตรฐาน

SAE 30
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9
9
8
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200
300
จำนวนครั
้งที่ผานเกณฑตามมาตรฐาน
จำนวนครั้งที่ผานเกณฑตามมาตรฐาน

400

500

400

500

การทดสอบความคงทนต่อแรงเฉือนของ เชลล์ ริมูล่า R5 LE 10W-30
ตามมาตรฐาน ASTM D7109
14
13
13
12

SAE 40

12

SAE 40

11
11
10
10
9
9
8

0
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0

100
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จำนวนครั้งที่ผานเกณฑตามมาตรฐาน
จำนวนครั้งที่ผานเกณฑตามมาตรฐาน

การทดสอบความคงทนต่อแรงเฉือนของ เชลล์ ริมูล่า R5 LE 10W-40
ตามมาตรฐาน ASTM D7109

13

9
12

SAE 30

8

OM 646LA

การทดสอบ Caterpillar 1N (ASTM D6750)

13
12

14

เชลล ริมูลา R5 LE 10W-40

คราบคารบอนหนักบนลูกสูบ

14
13

8

o
คาความหนื
ดคิเนมาติ
่อุณมหภู
มิ o100
C (cSt)
คาความหนื
ดคิเนมาติ
กที่อกุณทีหภู
ิ 100
C (cSt)

(%)

เกณฑตามมาตรฐานของ CK-4

คราบสะสมบนลูกสูบลดลง 66%

มหนืดคิเนมาติกที่อุณหภูคมาความหนื
ิ 100oC (cSt)
ดคิเนมาติกที่อุณหภูมิ 100oC (cSt)

คะแนนความสะอาด
คะแนนความสะอาด
MeritMerit
(ยิ่งสู(ยิง่งยิสู่งงดียิ) ่งดี)

ลูกสูบสะอาดขึ้นมากกวา 87%

o
คาความหนื
ดคิเนมาติ
่อุณมหภู
มิ o100
C (cSt)
คาความหนื
ดคิเนมาติ
กที่อกุณทีหภู
ิ 100
C (cSt)

14

500

ไดนามิก โปรเทคชั่น พลัส

เพื่อการทำ�งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ
เชลล์ ริมูล่า R5 LE เป็นน้ำ�มันเครื่องที่ใช้เทคโนโลยี
ไดนามิก โปรเทคชั่น พลัส ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่จากเชลล์ ซึ่ง
เป็นการควบรวมเทคโนโลยีสารเพิ่มคุณภาพประสิทธิภาพสูงและ
เทคโนโลยี เพียว พลัสเข้าด้วยกัน เทคโนโลยี เพียว พลัส เป็น
กระบวนการผลิตน้ำ�มันพื้นฐานสังเคราะห์แท้ ที่มาจากการเปลี่ยน
ก๊าซธรรมชาติให้อยู่ในสภาวะของเหลว ซึ่งเป็นน้ำ�มันพื้นฐานที่มี
ความใสและความบริสุทธิ์สูง และเมื่อนำ�น้ำ�มันพื้นฐานนี้ ไปผลิต
เป็นน้ำ�มันเครื่องจึงได้น้ำ�มันเครื่องที่มีพลังการปกป้องพิเศษ
ปกป้องเครื่องยนต์ ในทุกสภาวะถนนและทุกสภาพอากาศ
ช่วยให้เครื่องยนต์สตาร์ทติดง่าย ไม่ว่าจะอยู่ในสภาวะ
อากาศร้อนจัดหรือหนาวจัด
ป้องกันการกัดกร่อนของกรดและการเกิดเขม่าในเครื่องยนต์
ออกแบบมาเพื่อปกป้องเครื่องยนต์ ในทุกสภาวะการขับขี2่ ช่วย
ยืดอายุการเปลี่ยนถ่ายและอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ ให้
ยาวนานขึ้น3

2

เชลล์ ริมลู า่ R5 LE ไหลได้ดีในอุณหภูมทิ ต่ี �ำ่ กว่า เมื่อเทียบกับน้�ำ มันเครื่อง 15W-40 สูตรเก่า
พิสจู น์แล้วว่าสามารถยืดอายุการเปลีย่ นถ่ายได้ถงึ 150,000 กม. จากการทดสอบกัยเครื่องยนต์
เดมเลอร์ MB 228.5 หรือ 228.51
3

เชลล์ ริมูล่า R5 LE เป็นน้ำ�มันเครื่องที่ใช้เทคโนโลยี ไดนามิก โปรเทคชั่น พลัส
ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่จากเชลล์ ซึ่งเป็นการควบรวมเทคโนโลยีสารเพิ่มคุณภาพ
ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยี เพียว พลัสเข้าด้วยกัน

เหมาะสำ�หรับ
ได้กับทั้งเครื่องยนต์รุ่นปัจจุบันและรุ่นเก่า
สภาวะการขนส่งในสภาวะอากาศที่มีอุณหภูมิแตกต่างกันมาก
ช่วยเพิ่มสมรรถนะเครื่องยนต์และให้การปกป้องเครื่องยนต์ดีเซล
ปล่อยมลภาวะต่ำ�รุ่นล่าสุดที่ติดตั้งตัวกรองอนุภาคไอเสียดีเซล
(DPF)

มาตรฐานและการรับรอง
ค่าความหนืด: 10W-40

API: CK-4, CJ-4 and SN; ACEA: E7 and E9; Caterpillar: ECF-2 and
ECF-3; Cummins: CES 20081 and 86; DEUTZ: DQC III-10 LA;
DDC: 93K218 and 93K222; Iveco: TLS E9, meets requirements;
JASO: DH-2; Mack: EOS 4.5 and EO-O Premium Plus; MAN:
M3575; MB approval 228.31; MTU: Category 2.1; Renault:
RLD-4 and RLD-3; and Volvo: VDS-4 and VDS-4.5

ผลิตภัณฑ์แนะนำ�อื่นๆ
เชลล์ สไปแร็กซ์ น้ำ�มันเกียร์และเฟืองท้าย
เชลล์ เทลลัส น้ำ�มันไฮดรอลิก
เชลล์ กาดุส จาระบี สำ�หรับยานยนต์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ได้ที่แผนกเทคนิค
บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
10 ถนนสุนทรโกษา คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร +662 657 9888
shell.com/lubricants

