
SHELL RGB VALUES

STOSOWANIE OLEJU
SHELL MYSELLA S7 N ULTRA
W SILNIKACH GAZOWYCH 
NOWEJ GENERACJI
Rosnące globalne zapotrzebowanie na energię napędza ciągłą ewolucję stacjonarnych 
silników gazowych. Jednak im mocniejszy silnik, tym bardziej ekstremalne warunki pracy.

Shell opracował wysokowydajny olej Shell Mysella S7 N Ultra, który pomaga 
zachować sprawność, zapewnić niezawodność i sprostać wysokim wymaganiom 
stacjonarnych silników gazowych nowej generacji.

Źródło: Shell Lubricant Solutions,
badanie „Powering Peak Performance”, 2018 r.

*Średnie ciśnienie użyteczne
*Wyniki potwierdzone ponad 45 000 godzin

prób terenowych z wykorzystaniem ponad 
10 silników Jenbacher typu 6.

Nawet dwukrotnie dłuższa żywotność oleju 
w zastosowaniach przemysłowych 
Interwały wymiany oleju dłuższe od średniej 2000 h
Mniejsza częstotliwość wymiany oleju w przypadku 
silników wyposażonych w stalowe tłoki pracujących przy 
BMEP* 24 bar z możliwością zastosowania 
w przyszłych silnikach pracujących przy wyższych BMEP

40%
operatorów w sektorze 
energetycznym często 
ma do czynienia 
z awariami 
spowodowanymi 
nieskutecznym 
procesem 
smarownicznym 

72%
operatorów 
w sektorze 
energetycznym twierdzi, 
że zawodny sprzęt 
doprowadził do 
powstania 
nieprzewidzianych 
kosztów

2X
DŁUŻSZA 

ŻYWOTNOŚĆ OLEJU

24+
BAR

BMEP

4,000
GODZIN

Interwał wymiany 
nawet ponad

Zapewnia doskonałą 
ochronę przed osadami

i czystość tłoków

Zapewnia niezawodne 
działnie w warunkach 

zwiększonego obciążenia 
silników najnowszych 

konstrukcji

Chroni przed zatarciem

Minimalizuje ryzyko 
nieplanowanych 

przestojów dzięki stałej 
ochronie

Ogranicza konieczność 
wymiany części dzięki 
mniejszemu ich zużyciu

Pomaga utrzymać 
zaplanowaną czestotliwość 

czynności serwisowych

Zapewnia ciagłość pracy  
dzięki swojej 

niezawodności

Chroni kosztowne 
elementy silnika

Pomaga obniżyć koszt 
użytkowania

JAK DUŻE ZNACZENIE MA KONSERWACJA I SMAROWANIE?

EKSTREMALNIE WYDŁUŻONY OKRES EKSPLOATACJI OLEJU

OCHRONA CZĘŚCI

KRÓTSZE PRZESTOJE

WYŻSZE ZYSKI

Zapewnia wydajność i jest 
odporny na większe 

obciążenia w ekstremalnych 
warunkach eksploatacji

Umożliwia operatorom 
zmaksymalizowanie produkcji 

energii, aby sprostać 
rosnącemu zapotrzebowaniu 

ze strony klientów

Pomaga właścicielom 
zakładów zoptymalizować 

działania i lepiej 
przygotować się na przyszłe 

wyzwania

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ 
SHELL MYSELLA S7 N ULTRA?

zapobiegać awariom 
minimalizować 
zakłócenia w pracy
unikać 
nieprzewidzianych 
kosztów

Operatorzy w sektorze 
energetycznym nie 
wykorzystują szansy, 
aby:

PROFILAKTYKA 
SERWISOWA 

I WYSOKIEJ JAKOŚCI 
ŚRODKI SMARNE 
POWINNY BYĆ 
PRIORYTETEM
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do


