เชลล ริมูลา R6 LM CK-4
มีการปลอยมลภาวะต่ำ1
ประหยัดคาใชจายในการซอมบำรุง
ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง

1

สามารถใชไดกับเครองยนตที่ปลอยมลภาวะต่ำระดับ Euro 4 ขึ้นไป

ผูประกอบการขนสงยอมตองการใหเครองยนตรถบรรทุกหรือรถโดยสารทำงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ไมวาจะอยูในสภาวะการขับขี่ในระยะทางไกล หรือการขับขี่ระยะสั้นที่ตองมีการ
หยุดหรือสตารทเครองยนตบอยครั้ง และตองการน้ำมันเครองที่สามารถใชไดกับเครองยนต
มลภาวะต่ำ ดังนั้นน้ำมันเครองที่สามารถปกปองเครองยนตในทุกสภาวะการขับขี่ จึงมี
ความสำคัญอยางยิ่งสำหรับการดำเนินธุรกิจขนสง
ชวยยืดระยะเวลาการเปลี่ยนถายน้ำมันเครอง
ชวยประหยัดคาบำรุงรักษา

เพอสมรรถนะเครองยนตที่สูงสุด
เชลล ริมูลา R6 LM น้ำมันเครองที่ใชเทคโนโลยีสารเพิ่มคุณภาพที่มี
เถาซัลเฟอร ฟอสฟอรัส และกำมะถันต่ำ (SAPS) ปองกันการสึกหรอ
ไดอยางดีเยี่ยม ดวยเทคโนโลยีน้ำมันเครองสังเคราะหแทที่ใหพลังการ
ปกปองเครองยนตไดอยางดีเยี่ยมสงผลใหชวยประหยัดการบำรุงรักษา
ยืดระยะเวลาการเปลี่ยนถายน้ำมันเครอง ทำใหเครองยนตสะอาด

อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมัน g/h

เหมาะกับเครองยนตมลภาวะต่ำ
เทคโนโลยีสารเพิม่ คุณภาพทีม่ เี ถาซัลเฟอร ฟอสฟอรัสและกำมะถัน
(LOW SAPS)
ออกแบบพิเศษเพอลดการอุดตันของตัวกรองอนุภาคไอเสีย
ดีเซล (DPF) ของเครองยนตดีเซลมลภาวะต่ำ1
ประหยัดคาบำรุงรักษา
ปองกันการสึกหรอไดดีกวาคามาตรฐานถึง 45%2
ประหยัดน้ำมันเครองเพิ่มขึ้น มากกวาคามาตรฐานถึง 45%3
สิ้นเปลืองน้ำมันนอยกวา
45% จากคามาตรฐาน
Deutz DQC IV-10 LA

คามาตรฐาน
Deutz DQC IV-10 LA

การสึกหรอของ
ลูกเบี้ยวไอเสีย
ลดลงกวา 53%
เมอใชเชลล ริมูลา
R6 LM

การสึกหรอของ
ลูกเบี้ยวไอเสีย
ลดลงกวา 70%
เมอใชเชลล ริมูลา
R6 LM

ลูกเบี้ยวของเครองยนต
MB OM 646 LA
เมอใช เชลล ริมูลา R6 LM

การสึกหรอของ
ลูกเบี้ยวไอเสีย (µm)

ไมผานเกณฑมาตรฐานของ
ผูผลิตรถยนต และ API CK-4
ผานเกณฑมาตรฐานของ API CK-4
แตไมผานเกณฑมาตรฐานของผูผลิตรถยนต
ผานเกณฑมาตรฐานของผูผลิตรถยนต
และ API CK-4

เวลาไหลของน้ำมันเครองหลังจากการทดสอบ
นาน 70 ชั่วโมงที่อุณหภูมิ –39 องศาเซลเซียส
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เชลล ริมูลา R6 LM มีอัตรา
การไหลดีกวาน้ำมันเครองยี่หออนๆ
โดยเฉลี่ย 80%

50
40
30
20

คามาตรฐาน
API CK-4

เชลล ริมูลา R6 LM
C
10W-40
จากการทดสอบในหองปฏิบัติการพบวา เชลล ริมูลา R6 LM มีอัตราการไหล
ที่ใชเวลานอยกวา 10 วินาที ซึ่งเร็วกวาอัตราการไหลของน้ำมันเครองเกรดทั่วไป
ของยี่หออน ๆ 80%
A

B

ควบคุมตะกอนและคราบเขมาไดดีเยี่ยม
เชลล ริมูลา R6 LM มีความโดดเดนในการควบคุมตะกอนและคราบเขมา
ในเครองยนตไดอยางดีเยี่ยม ดังจะเห็นไดจากผลการทดสอบกับเครองยนต
OM 646 LA ตามมาตรฐาน MB 228.51 ในสวนของกระเดอง และวาลว
เปนเวลา 300 ชั่วโมง ดังนี้

คามาตรฐาน
Volvo VDS 4.5/
Cummins/DDC

เชลล ริมูลา R6 LM
10W-40 (CK-4)

1 เทคโนโลยีสารเพิ่มคุณภาพที่มีเถาซัลเฟอรต่ำ ออกแบบพิเศษเพอใชเครองยนตดีเซลมลภาวะต่ำ ที่มีตัวกรอง

อนุภาคไอเสียดีเซลระดับ Euro 4 ขึ้นไป

2 เปรียบเทียบกับมาตรฐาน MACK T-12
3 เปรียบเทียบกับมาตรฐาน Deutz DQC IV-10 LA

การสึกหรอของ
ลูกเบี้ยวไอเสีย (µm)

ปกปองเครองยนตที่อุณหภูมิต่ำ

0

น้ำมันเครองเชลล ริมูลา R6 LM มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเกิด
ปฏิกิริยาออกซิเดชั่นอยางดีเยี่ยม ชวยปองกันการเสอมสภาพของน้ำมัน
โดยสามารถคงคาความหนืดของน้ำมันไดมากขึ้นถึง 93% เมอเทียบกับ
เกณฑตามมาตรฐานของ API CK-4 ภายใตการทดสอบที่หนักหนวงกับ
ชุดเครองยนต Volvo T13 อีกทั้งยังชวยปองกันการกัดกรอน ชวยรักษา
ความสะอาดของเครองยนต
ยับยั้งการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น

เกณฑกำหนดตามมาตรฐาน MB 228.51
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ยับยั้งการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น

B
(CJ-4)

เชลล ริมูลา R6 LM (CK-4)

80

ทดสอบจากเครองยนต MACK T12 เปนระยะเวลา 300 ชั่วโมง

A
(CJ-4)

เชลล ริมูลา R6 LM ชวยปองกันการสึกหรอของลูกเบี้ยว ทำให
เครองยนตทำงานไดเต็มสมรรถนะ ดังจะเห็นไดจากการทดสอบกับ
เครองยนต MB OM 646 LA

เวลาไหลของน้ำมันเครอง/วินาที

เชลล ริมูลา R6 LM
10W-40 (CK-4)

ปองกันการสึกหรอเพอการใชงานของเครองยนต
ที่ยาวนานกวา

ฝาครอบกระเดอง (OM 646 LA)

วาลว (OM 646 LA)

ไดนามิก โปรเทคชั่น พลัส เพอการทำงานอยาง
เต็มประสิทธิภาพ
เชลล ริมูลา R6 LM เปนน้ำมันเครองที่ใชเทคโนโลยี ไดนามิก โปรเทคชั่น พลัส
ซึ่งเปนนวัตกรรมใหมจากเชลลซึ่งเปนการควบรวมเทคโนโลยีสารเพิ่มคุณภาพ
ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยี เพียวพลัสเขาดวยกัน
เทคโนโลยี เพียวพลัส เปนกระบวนการผลิตน้ำมันพื้นฐานสังเคราะหแท
ที่มาจากการเปลี่ยนกาซธรรมชาติใหอยูในสภาวะของเหลว ซึ่งเปนน้ำมันพื้นฐาน
ที่มีความใสและความบริสุทธิ์สูง และเมอนำน้ำมันพื้นฐานนี้ไปผลิตเปนน้ำมันเครอง
จึงไดน้ำมันเครองที่มีพลังการปกปองพิเศษ
ปกปองเครองยนตในทุกสภาวะถนนและทุกสภาพอากาศ ชวยใหเครองยนต
สตารทติดงาย ไมวาจะอยูในสภาวะอากาศรอนจัดหรือหนาวจัด
ปองกันการกัดกรอนของกรดและการเกิดเขมาในเครองยนต
ชวยยืดอายุการเปลี่ยนถายและอายุการใชงานของเครองยนตใหยาวนานขึ้น
ซึ่งพิสูจนแลววาสามารถยืดอายุการเปลี่ยนถายไดถึง 150,000 กม.
จากการทดสอบกับเครองยนตเดมเลอร MB 228.5 หรือ 228.51

เชลล ริมูลา R6 LM สงผลดีอยางไรกับผูประกอบการ?
ดวยคุณสมบัติพิเศษของเชลล ริมูลา R6 LM ที่ชวยลดคราบเขมา ปองกัน
กัดกรอนของกรด และลดการสึกหรอ สงผลใหอายุการใชงานของเครองยนต
ยาวนานขึ้น ลดคาใชจายในการซอมบำรุง ทำใหผูประกอบการมีกำไรจากการ
ดำเนินธุรกิจมากขึ้น

ตารางเปรียบเทียบการปกปอง
คาความเปนกรด สิ่งสกปรก
/กัดกรอน
และคราบเขมา

การสึกหรอ

พิสูจนแลววา...
สามารถชวยผูประกอบการระดับโลกไดจริง
บริษัท Agrimer ตองการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานใหกับรถบรรทุก
โดยการยืดอายุการเปลี่ยนถายน้ำมันเครอง ผลจากการทดลองที่บริษัท
เปลี่ยนมาใชน้ำมันเครอง เชลล ริมูลา R6 LM 10W-40 ทำใหสามารถ
ยืดอายุการเปลี่ยนถายจาก 8,000 กม. เปน 15,000 กม.4 ซึ่งทำใหบริษัท
มีเวลาที่ใหรถวิ่งงานมากขึ้น ประหยัดคาน้ำมันเชื้อเพลิง และลดคาใชจาย
ในการซอมบำรุง ซึ่งสามารถประหยัดคาใชจายไดถึง 2,347,000 บาทตอป5

เชลล ริมูลา R6 LM
เชลล ริมูลา R5 LE
เชลล ริมูลา R4L
เชลล ริมูลา R4X
ระดับประสิทธิภาพเปนเพียงการแสดงคาเปรียบเทียบเทานั้น

4 ระยะเวลาการเปลี่ยนถาย

ขึ้นอยูกับลักษณะการใชงานของลูกคาที่แตกตางกัน

5 คาการประหยัดนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได

ขึ้นอยูกับลักษณะการใชงานของเครองยนต ผลิตภัณฑ
ที่ใชอยูในปจจุบัน สภาพของยานพาหนะและการซอมบำรุง

ปกปองอยางดีเยี่ยมสำหรับเครองยนตที่มี
ระบบการหมุนเวียนไอเสีย (EGR)
เครองยนตที่มีระบบการหมุนเวียนไอเสีย (EGR) เปนการนำเอา
ไอเสียสวนหนึ่งกลับมาใชใหมเพอลดอุณหภูมิในหองเผาไหม
ทำใหมีการปลอยกาซไนโตรเจนออกไซดซึ่งเปนกาซที่ทำให
เกิดมลภาวะในอากาศนอยลง แตไอเสียที่นำกลับมาใชนี้มีกรด
และชิ้นสวนเขมาที่อาจไปกัดกรอนหรืออุดตันเครองยนตได
สงผลใหเครองยนตและน้ำมันเครองรอนขึ้นและมีประสิทธิภาพ
ในการทำงานลดลง
น้ำมันเครองเชลล ริมูลา R6 LM ถูกออกแบบมาเพอสามารถ
ใชกับเครองยนตที่มีระบบการหมุนเวียนไอเสีย (EGR) ที่ออกแบบ
มาเพอใชกับน้ำมันเครองมาตรฐาน API CK-4 เชน เครองยนต
MACK T-12 (ปองกันการกัดกรอนของแหวนลูกสูบและปลอกสูบ
และเครองยนต คัมมินส ISB (ลดการสึกหรอของวาลวแมใน
สภาวะการทำงานที่มีฝุนและเขมามาก)

ขอแนะนำในการใชงานสำหรับเชลล ริมูลา R6 LM
น้ำมันเครองเชลล ริมูลา R6 LM เหมาะสำหรับเครองยนตดีเซล
ทีใ่ ชงานหนัก ผานมาตรฐานการรับรองและขอกำหนดของผูผ ลิต
เครองยนตชั้นนำของโลก ทั้งสหรัฐอเมริกา ยุโรปและญี่ปุน
เหมาะสำหรับผูประกอบการระบบขนสงรถบรรทุกและรถขนสง
มวลชนรุนใหม ประเภทยานยนตที่ปลอยมลภาวะต่ำ
เหมาะกับผูประกอบการขนสงที่มียานยนตหลากหลายยี่หอ
และมีอายุการใชงานที่แตกตางกันไดอยางดี
ผานมาตรฐานการรับรองและขอกำหนดของผูผ
 ลิตเครองยนต
ขนาดใหญที่ใช CNG เปนเชื้อเพลิง ทั้งจาก Mercedes-Benz
MAN และ Volvo โดยสามารถใชกับยานยนตที่ใชเชื้อเพลิง
ระบบผสมที่เปนดีเซลรวมกับกาซ CNG
ผานมาตรฐานขอกำหนดอุตสาหกรรม เชน API CK-4 ACEA
E9 และ E7 และเครองยนตที่ติดตั้งตัวกรองอนุภาคไอเสียดีเซล
(DPF)

มาตรฐานและการรับรอง
คาความหนืด : 10W-40

API: CK-4 and CJ-4 ; ACEA: E9 and E7; JASO: DH-2; Caterpillar:
ECF-3and ECF-2; Cummins: CES 20086 and CES 20081; DAF:
Meets ACEA E6; DETROIT DIESEL: DFS 93K222/93K218;
DEUTZ: DQC IV-10 LA; IVECO:NG2 (meets requirements); MACK:
EOS-4.5/ EO-O Premium Plus; MAN: M3477, M3271-1;
MB:228.51; MTU: Category 3.1; RENAULT TRUCKS: RLD-4, RLD-3;
VOLVO:VDS-4.5, VDS-4; and SCANIA: Low Ash

ผลิตภัณฑแนะนำอนๆ

เชลล สไปเร็กซ น้ำมันเกียรและเฟองทาย
เชลล เทลลัส น้ำมันไฮดรอลิก
เชลล กาดุส จาระบี สำหรับยานยนต
สอบถามขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑไดที่แผนกเทคนิค

บริษัท เชลลแหงประเทศไทย จำกัด
10 ถนนสุนทรโกษา คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร +662 657 9888
www.shell.com/lubricants

