เชลล์ ริมูล่า R4 L CK-4
มีการปล่อยมลภาวะต่ำ�1
1

สามารถใช้ได้กบั เครื่องยนต์ทป่ี ล่อยมลภาวะต่�ำ ระดับ Euro 4 ขึน้ ไป

คาความหนืดดิเนมาติกที่อุณหภูมิ 100°C (

การยับยั้งการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น
ถึง 39% เมอเทียบกับเกณฑมาตรฐาน
API CK-4

เชลล ริมูลา R4 L สามารถปรับปรุง
การยับยั้งการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น
ถึง 39% เมอเทียบกับเกณฑมาตรฐาน
API CK-4

“ผู้ประกอบการขนส่งจำ�เป็นต้องทราบว่า น้ำ�มันที่คุณใช้สามารถปกป้องเครื่องยนต์ของคุณ
ได้ทุกสถานการณ์ที่ต้องเจอ ไม่ว่าจะอยู่ในสภาวะการขับขี่ที่เจอกับสภาพอากาศที่ร้อน หนาว
สูงชัน ฝุ่นเเละโคลน หรือต้องการขยายธุรกิจตามความต้อเชลล
งของคุ
ก็ตาม”
ริมูลา R4 Lณ
15W-40
เชลล ริมูลา R4 L สามารถปรับปรุง
การยับยั้งการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นAPI CK-4 limit
ถึง 39% เมอเทียบกับเกณฑมาตรฐาน
API CK-4

ปกป้องอย่างดีเยี่ยม
เชลล์ ริมูล่า R4 L ให้ประสิทธิภาพในการป้องกันสูงสุดสำ�หรับน้ำ�มันเครื่อง
เกรดเดียวกัน นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดขี้เถ้าซัลเฟต, ฟอสฟอรัสและกำ�มะถันต่ำ�
(LOW SAPS) ซึ่งช่วยในการปกป้องตัวกรองอนุภาคไอเสียดีเซล (DPF)

เกณฑตามมาตรฐานของ CK-4
เชลล ริมูลา R4 L 15W-40
เชลล ริมูลา R4 L 15W-40
API CK-4 limit
คราบเขมาในชอง
แหวนนอยลง
35%

น้ำ�มันเครื่องเชลล์ ริมูล่า R4 L มีประสิทธิภาพในยับยั้งการเกิดปฏิกิริยาออก
ซิเดชั่นอย่างดีเยี่ยม โดยมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นถึง 39% ในการทดสอบด้วย
VOLVO T-13 เมื่อเทียบกับเกณฑ์ตามมาตรฐาน API CK-4 อีกทั้งยังช่วย
ป้องกันไม่ให้น้ำ�มันเครื่องมีค่าความหนืดเพิ่มขึ้น จนก่อให้เกิดความเสียหายใน
ทุกชิ้นส่วนของเครื่องยนต์

เชลลAPIริมCK-4
ูลา R4limit
L 15W-40
คราบเขมาในชอง
แหวนนอยลง
35%

(%)

เกณฑตามมาตรฐานของ CK-4

คราบเขมาคารบอนหนักบนลูกสูบ

เชลล ริมูลา R4 L 15W-40
คราบเขมาในรองแหวนตัวบน คราบเขมาในชอง
แหวนนอยลง
35%

การทดสอบ Caterpillar 1N (ASTM D6750)

ปกป้องการสึกหรอ: เชลล์ ริมลู า่ R4 L ปกป้องเครื่องยนต์จากการสึกหรอ
ได้อย่างดีเยีย่ ม ในการทดสอบ CUMMINS ISB (350 ช.ม.) ซึง่ เป็นการวัด
ตามมาตรฐานของ
เชลล
ริมูลากR4
L 15W-40 วในเครื่องยนต์
ประสิเกณฑ
ทธิภาพของน้
�ำ มันเครื่CK-4
องในการป้องกั
นการสึ
หรอของวาล์
คราบเขมาคารบอนหนักบนลูกสูบ
คราบเขมาในรองแหวนตัวบน
100ดีเซลเทอร์โบขณะเร่ง เป็นเวลา 350 ชัว
่ โมง เชลล์ ริมลู า่ R4 L แสดงให้เห็นถึงการ
สึกหรอทีล่ กู กระทุง้ วาล์ว (TAPPET) ทีต่ �ำ่ กว่าเกณฑ์มาตรฐานของ API CK-4 ถึง
การสึกหรอ
55%
ลดลง 53%

การสึกหรอ

ยับยั้งการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น

เชลล
ูลา R4 L 15W-40CK-4
เกณฑริตมามมาตรฐานของ

(%)

“เครื่องยนต์ดีเซลบรรทุกหนักได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพการทำ�งาน
ที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยเทคโนโลยีอันก้าวหน้าและอุปกรณ์ที่ทันสมัย และ
สภาวะการทำ�งานแบบใหม่ เช่น อุณหภูมิภายในที่สูงขึ้น การเปลี่ยนแปลงในการ
ออกแบบของเครื่องยนต์นั้น ส่งผลให้เกิดสภาวะการทำ�งานที่หนักหน่วงต่อ
น้ำ�มัน ซึ่งมีหน้าที่หล่อลื่น ช่วยระบายความร้อน และปกป้องชิ้นส่วนตลอดอายุ
การใช้งานของน้ำ�มัน
เมื่อเครื่องยนต์ถูกสร้างให้ปล่อยมลภาวะน้อยลง ประหยัดน้ำ�มันเชื้อเพลิงมาก
ขึ้น คุณสมบัติของน้ำ�มันเครื่องที่ใช้จึงต้องมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น เพื่อการ
ปกป้องสมรรถนะของเครื่องยนต์อย่างสูงสุด เชลล์ ริมูล่า R4 L ถูกพัฒนา
ขึ้นเพื่อรองรับมาตรฐานล่าสุดของ API CK-4 และได้ผ่านการทดสอบใน
เครื่องยนต์ระบบใหม่และสภาวะการทำ�งานใหม่แล้วว่าประสิทธิภาพการปกป้อง
ของน้ำ�มันสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำ�หนด”

(%)

ให้สมรรถนะที่เหนือกว่ามาตรฐานล่าสุดของ API

คราบเขมาคารบอนหนักบนลูกสูบ
เกณฑตามมาตรฐานของ CK-4
100

คราบเขมาในรองแหวนตัวบน
เชลล ริมูลาการสึ
R4กหรอ
L 15W-40
ลดลง 55%

การสึกหรอ
ลดลง 53%

การสึกหรอ
การสึกหรอ
คาความหนืดดิเนมาติกที่อุณหภูมิ 100°C (cSt)

0

100

เชลล ริมูลา R4 L สามารถปรับปรุง
การยับยั้งการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น
ถึง 39% เมอเทียบกับเกณฑมาตรฐาน
API CK-4

เกณฑตามมาตรฐานของ CK-4
ลูกกระทุงวาลว (mg)
การสึกหรอ
ลดลง 53%

เกณฑตามมาตรฐานของ CK-4
15
0

เชลล ริมูลา R4 L 15W-40

ลูกกระทุงวาลว (mg)

API CK-4 limit

จำนวนครั้งที่ผานเกณฑมาตรฐาน

0

100

เกณฑตามมาตรฐานของ CK-4

เชลล ริมูลา R4 L 15W-40

ประสิทธิภาพการป้องกันดีเยี่ยม

คราบเขมาในชอง

(%)

เชลล์ ริมูล่า R4 L ช่วยควบคุมการสึกหรอและคราบเขม่าแหวนน
ได้มอยลง
ีประสิทธิภาพมาก
35%
ขึ้นเมื่อเทียบกับน้ำ�มันเครื่องรุ่นก่อน
ป้องกันการเกิดคราบเขม่า: เชลล์ ริมูล่า R4 L 15W-40 (CK-4) ในการ
ทดสอบด้วยมาตรฐาน CATERPILLAR 1N ซึ่งใช้การประเมินการเกิดคราบเขม่า
สะสมของลูกสูบ และอัตราการสิ้นเปลืองน้ำ�มันเครื่องของเครื่องยนต์ดีเซลระบบ
ฉีดตรง (DIRECT-INJECTION) แสดงให้เห็นถึงว่าสามารถช่วยป้องกันการเกิด
คราบเขม่าคาร์บอนได้เป็นอย่างดี
คราบเขมาคารบอนหนักบนลูกสูบ

คราบเขมาในรองแหวนตัวบน

การสึกหรอ

ลูกเบี้ยว (μm)
ลดลง 55%

13
ในการทดสอบ
CUMMINS ISM (200 ช.ม.) ซึง่ เป็นการวัดประสิทธิภาพของน้�ำ มัน
API CK-4 limit
เครื่อ0งในการป้
องกัตนามมาตรฐานของ
การสึกหรอของวาล์
าของน้�ำ มัน
12 เกณฑ
CK-4 ว และการควบคุ
เชลล ริมมูลาคราบเขม่
R4 L 15W-40
ลู
ก
กระทุ
ง

วาล
ว
(mg)
ลู
ก
เบี
ย
้
ว
(μm)
เครื่อ100
งขณะทำ�งานอย่างหนักหน่วงเป็นเวลา 200 ชัว่ โมง เชลล์ ริมลู า่ R4 L ปกป้อง
แหวนตั11
วบนและวาล์
วจากการสึ
กหรอได้
อย่างดีเยีย่ 300
ม
0
100
200
400
500

น้ำหนักที่สูญเสีย (mg)
น้ำหนักที่สูญเสีย (mg)

เชลล ริมูลา R4 L 15W-40

น้ำหนักที่สูญเสีย (mg)

14Caterpillar 1N (ASTM D6750)
การทดสอบ

การทดสอบการเก ดิ ปฏิก ิริยาออกซิเดชัน่ กับเครื่องยนต์ชดุ ทดสอบตามมาตรฐาน T-13

การสึกหรอ
ลดลง 55%

17
16

100

เชลล ริมูลา R4 L 15W-40
ลูกเบี้ยว (μm)

เกณฑตามมาตรฐานของ CK-4
น้ำหนักของแหวนบนที่สูญเสีย

0

0

น้ำหนักของแหวนบนที่สูญเสีย

น้ำหนักของแหวนบนที่สูญเสีย

การทดสอบ Cummins ISM (ASTM D7468)

เชลล ริมูลา R4 L 15W-40
เกลียวปรับตั้งวาลว

เกลียวปรับตั้งวาลว

เกลียวปรับตั้งวาลว

1

1

1

1

1

1

ที่สุดของความคงทนต่อแรงเฉือน

คาความหนืดดิเนมาติกที่อุณหภูมิ 100°C (cSt)

การทดสอบความคงทนต่อแรงเฉือน คือ วัดการเสื่อมสภาพของน้�ำ มันเครื่องภาย
ใต้สภาวะการทำ�งานทีห่ นักหน่วง การถูกเฉือนให้อนุภาคมีขนาดเล็กลงส่งผลให้ความ
หนืดของน้�ำ มันเครื่องลดลงไปด้วย เมื่อทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D7109 เชลล์
ริมลู า่ R4 L แสดงให้เห็นถึงความคงทนต่อแรงเฉือนด้วยการมีความหนืดสูงกว่า
เกณฑ์มาตรฐานของ API CK-4
17
16
15
14
13
API CK-4 limit

12
11

0

100

200

300

จำนวนครั้งที่ผานเกณฑมาตรฐาน
การทดสอบความคงทนต่อแรงเฉือนตามมาตรฐาน ASTM D7109

400

500

ไดนามิก โปรเทคชัน่

เพื่อการทำ�งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ
เชลล์ ริมลู า่ R4 L น้�ำ มันเครื่องยนต์ดเี ซลสำ�หรับบรรทุกงาน
หนัก เป็นการควบรวมเทคโนโลยีสารเพิม่ คุณภาพประสิทธิภาพสูง
ไดนามิก โปรเทคชัน่ เพื่อปกป้องเครื่องยนต์ในทุกสภาวะถนน
ป้องกันการกัดกร่อนของกรด เเละการสึกหรอในเครื่องยนต์
ช่วยควบคุมคราบเขม่า และสิง่ สกปรกของชิน้ ส่วนเครื่องยนต์
ช่วยควบคุมการสึกหรอ โดยเนือ้ น้�ำ มันทีม่ คี วามคงทน เพื่อปกป้องชิน้
ส่วนเครื่องยนต์ให้ท�ำ งานได้ตามปกติ

เหมาะสำ�หรับ

มาตรฐานและการรับรอง
ค่าความหนืด: 15W-40
API: CK-4, CJ-4 and SM/SN; ACEA: E9; Allison: TES 439;
Caterpillar: ECF-2 and ECF-3; Cummins: CES 20081 and 86;
DEUTZ: DQC III-10 LA; DDC: 93K218 and 93K222; JASO: DH-2;
MAN: M3575; MB approval 228.31; MTU: Category 2.1; and
Volvo: VDS-4 and VDS-4.5

ผลิตภัณฑ์แนะนำ�อื่นๆ
เชลล์ สไปแร็กซ์ น้�ำ มันเกียร์และเฟืองท้าย
เชลล์ สไปแร็กซ์ ระบบส่งกำ�ลังสำ�หรับยานยนต์
เชลล์ กาดุส จาระบี สำ�หรับยานยนต์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ได้ที่แผนกเทคนิค
บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
10 ถนนสุนทรโกษา คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร +662 657 9888
WWW.SHELL.COM/LUBRICANTS

