
เชลล ริมูลา R4X
 ไดนามิก โปรเทคชั่น ให 3 พลังปกปองเหนือระดับ

 เหมาะสำหรับเคร�องยนตที่มีระบบการหมุนเวียนไอเสีย (EGR)



ตารางเปรียบเทียบการปกปอง

คาความเปนกรด

/กัดกรอน

สิ่งสกปรก

และคราบเขมา
การสึกหรอ

เชลล ริมูลา R5 LE

เชลล ริมูลา R4X

เชลล ริมูลา R3+

ระดับประสิทธิภาพเปนเพียงการแสดงเทียบเคียงเทานั้น 

ไดนามิก โปรเทคชั่น เพ�อการทำงานอยางเต็มประสิทธิภาพ พิสูจนแลวสามารถปกปองการสึกหรอของแหวนลูกสูบและ

ปลอกสูบไดดีกวามาตรฐานที่กำหนดโดย API CI-4 สูงสุดถึง 

30% ในการทดสอบกับเคร�องยนต MACK T-10

เชลล ริมูลา R4X มาพรอม 3 พลังปกปอง ชวยปกปองเคร�องยนต

จากคราบเขมา การกัดกรอนของกรด และการสึกหรอ สงผลใหอายุ

การใชงานของน้ำมันเคร�องและเคร�องยนตยาวนานขึ้น

เคร�องยนตสะอาดขี้นดีกวาคามาตรฐาน สูงสุด 50%
1

ชวยลดคราบเขมา ทำใหเคร�องยนตสะอาดขึ้น จากผลการทดสอบ

กับชิ้นสวนตางๆของเคร�องยนต ตามมาตรฐานการทดสอบ

ของสหรัฐอเมริกาและยุโรป

ผูประกอบการขนสงยอมตองการใหเคร�องยนตรถบรรทุกหรือรถโดยสารทำงานไดอยาง

มีประสิทธิภาพ  ไมวาจะอยูในสภาวะการขับขี่ในระยะทางไกล หรือการขับขี่ระยะสั้นที่ตองมี

การหยุดหรือสตารทเคร�องยนตบอยครั้ง ดังนั้นน้ำมันเคร�องที่สามารถปกปองเคร�องยนต

ในทุกสภาวะการขับขี่  จึงมีความสำคัญอยางยิ่งสำหรับการดำเนินธุรกิจขนสง

 ชวยยืดระยะเวลาการเปลี่ยนถายน้ำมันเคร�อง

 ชวยประหยัดคาบำรุงรักษา

เชลล ริมูลา R4X สงผลดีอยางไรกับผูประกอบการ?

ดวยคุณสมบัติพิเศษของเชลล ริมูลา R4X ที่ชวยลดคราบเขมา 

ปองกันกัดกรอนของกรด และลดการสึกหรอ สงผลใหอายุการ

ใชงานของเคร�องยนตยาวนานขึ้น ลดคาใชจายในการซอมบำรุง 

ทำใหผูประกอบการมีกำไรจากการดำเนินธุรกิจมากขึ้น

มาตราฐาน API CI-4

เชลล ริมูลา R4X

การสึกหรอ

ที่ลดลง

การสึกหรอ

ที่ลดลง

การสูญเสียน้ำหนักแหวนลูกสูบ

โดยเฉลี่ย (mg)

การกัดกรอนปลอกสูบโดยเฉลี่ย

(micron)

 

 

ปองกันการกัดกรอนของกรดไดดีกวาคามาตรฐาน สูงสุด 50%
1

เชลล ริมูลา R4X สามารถปกปองเคร�องยนตจากการกัดกรอน

ของกรดไดดีกวาคามาตรฐานสูงสุด 50% โดยการทดสอบจาก

หองทดลองและภาคสนามภายใตสถานการณการขับรถบรรทุกจริง

ในระดับโลก

1
 เปนคา % ที่เหนือกวาคามาตรฐาน API และ ACEA โดยผานการทดสอบการใชงานกันเคร�องยนต

 หลากหลายรุน

ปองกันการสึกหรอไดดีกวาคามาตรฐาน สูงสุด 30%
1

จากการทดสอบการใชเชลล ริมูลา R4X กับเคร�องยนต MACK T-10  

พบวาสามารถปกปองการสึกหรอของเคร�องยนตในสวนของแหวนลูกสูบ

และปลอกสูบไดดีกวามาตรฐานที่กำหนดโดย API CI-4 สูงสุดถึง 30%

เชลล ริมูลา R4L

เชลล ริมูลา R6 LM



1 2 3

4

บริษัท ดัชมิลล จำกัด  หนึ่งในลูกคาของ

เชลล ริมูลา ที่สามารถยืดอายุการ

เปลี่ยนถายน้ำมันเคร�องจาก 10,000 กม. 

เปน 20,000 กม.

โดยการเปลี่ยนมาใชน้ำมันเคร�องเชลล ริมูลา R4X

ชวยประหยัดคาใชจายกวา

1,080,000 บาท ตอป

ปญหาที่เกิดขึ้นกอนใช

เชลล ริมูลา R4X

หลังจากการเปลี่ยน

มาใช ริมูลา R4X

วิธีการแกปญหา

ชวยประหยัดคาใชจายไดจริง

กอนหนานี้ทางบริษัทดัชมิลลไดใชน้ำมัน

เคร�องยี่หออ�น ซึ่งมีอายุการเปลี่ยนถาย

อยูที่ 10,000 กิโลเมตร ทำใหตองเปลี่ยน

ถายน้ำมันใหกับรถขนสงบอยคร้ัง สงผล

ใหปริมาณงานของพนักงานซอมบำรุง 

และคิวรถที่รอรับการเปลี่ยนถายน้ำมัน

เพ่ิมมากข้ึน และรถเสียโอกาสในการว่ิงงาน

เชลลนำเสนอน้ำมันเคร�อง เชลล ริมูลา R4X 

15W-40 ที่มีรอบการเปลี่ยนถายมากกวา 

น้ำมันเคร�องที่ใชอยู ซึ่งจะชวยลดปริมาณ

งานและคาใชจายในการดำเนินงานได และ

เจาหนาที่เทคนิคเชลลไดเขามาใหบริการ

ในการตรวจสอบน้ำมันหลอล�นอยาง

สม่ำเสมอ เพ�อสรางความม่ันใจวาสามารถ

ยืดรอบการเปลี่ยนถายไดจริง

จากผลการตรวจสอบน้ำมันของรถที่เขา

รวมการทดสอบ ปรากฎวาน้ำมันเคร�อง 

เชลล ริมูลา R4X มีคุณภาพเหมาะสมกับ

การใชงานของรถดัชมิลลและสามารถ

ยืดระยะเปลี่ยนถายจากเดิม 10,000 กม.

เปน 20,000 กม. ไดอยางไมมีปญหา 

ทางบริษัทฯจึงไดเปล่ียนใหรถขนสงท้ังหมด

จำนวนกวา 160 คันมาใชเชลล ริมูลา R4X  

สามารถลดปริมาณงานของพนักงาน

ซอมบำรุงและลดคิวของรถที่มารอการ

เปลี่ยนถายน้ำมันได รถสามารถรับสง

สินคาไดอยางตอเน�อง

บริษัทดัชมิลลสามารถลดคาใชจายในการซอมบำรุง คาน้ำมันเคร�อง คาชาง คาไสกรอง 

รวมเปนจำนวนเงิน 1,080,000 บาทตอป 



 

มาตรฐานและการรับรอง

คาความหนืด : 15W-40/20W-50

ACEA: E3, E5 and E7; API: CF, CF-4, CG-4, CH-4, CI-4 and 
SL; Caterpillar: ECF-1-A and ECF-2; Cummins: CES 20071, 72, 
75, 76 and 77; DDC: 93K215; DEUTZ: DQC III-10; Iveco: 
T1 (meets requirements); Global: DHD-1; JASO: DH-1; MACK: 
EO-M and EO-M+; MAN: M3275-1; MB Approval 228.3; 
MTU: Category 2; Renault Trucks: RLD-2; and Volvo: VDS-3

ผลิตภัณฑแนะนำอ�นๆ

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑไดที่แผนกเทคนิค

www.shell.com/lubricants

เชลล สไปเร็กซ น้ำมันเกียรและเฟองทาย

เชลล เทลลัส น้ำมันไฮดรอลิก

เชลล กาดุส จาระบี สำหรับยานยนต

บริษัท เชลลแหงประเทศไทย จำกัด

10 ถนนสุนทรโกษา คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทร +662 657 9888

ไดนามิก โปรเทคชั่น

เพ�อการทำงานอยางเต็มประสิทธิภาพ 

เชลล ริมูลา R4X มาพรอม 3 พลังการปกปองพิเศษ

ปกปองการสึกหรอของเคร�องยนตในสวนของแหวนลูกสูบ

และปลอกสูบไดอยางดีเยี่ยม

ปกปองอยางดีเยี่ยมสำหรับเคร�องยนตที่มีระบบ

การหมุนเวียนไอเสีย (EGR)

ขอแนะนำในการใชงานน้ำมันเคร�อง เชลล ริมูลา R4X

เคร�องยนตที่มีระบบการหมุนเวียนไอเสีย (EGR) เปนการนำเอา

ไอเสียสวนหนึ่งกลับมาใชใหมเพ�อลดอุณหภูมิในหองเผาไหม ทำให

มีการปลอยกาซไนโตรเจนออกไซดซึ่งเปนกาซที่ทำใหเกิดมลภาวะ

ในอากาศนอยลง แตไอเสียที่นำกลับมาใชนี้มีกรดและชิ้นสวนเขมา

ที่อาจไปกัดกรอนหรืออุดตันเคร�องยนตได สงผลใหเคร�องยนต

และน้ำมันเคร�องรอนขึ้นและมีประสิทธิภาพในการทำงานลดลง

น้ำมันเคร�องเชลล ริมูลา R4X ถูกออกแบบมาเพ�อสามารถใชกับ

เคร�องยนตที่มีระบบการหมุนเวียนไอเสีย (EGR) ไดเปนอยางดี 

ชวยลดการจับตัวของคราบเขมาไดอยางดีเยี่ยม เหมาะกับ

เคร�องยนต pre-US 2007 และเคร�องยนตยูโร 4 และ 5 

(ที่ไมมีตัวกรองอนุภาคไอเสียดีเซล (DPF)) รวมถึงเคร�องยนต

ที่มีการผลิตกอนหนานี้ดวย

เคร�องยนตดีเซลที่ใชงานหนัก สำหรับรถที่ใชในธุรกิจขนสง 

ขนสงมวลชน และธุรกิจจักรกลหนัก

เหมาะกับเคร�องยนตทั้งรุนใหม และรุนเกา 

(ผลิตกอนป พ.ศ. 2550) ทุกประเภท

สามารถใชกับเคร�องยนตที่มีเทอรโบชารจ EGR 

และเคร�องยนตคอมมอนแรล

ปองกันการกัดกรอนของกรดและการเกิดเขมาในเคร�องยนต

ปกปองเคร�องยนตในทุกสภาวะการขับขี่ ชวยยืดอายุ

การเปลี่ยนถายและอายุการใชงานของเคร�องยนตใหยาวนานขึ้น


