
Technical Data Sheet

Shell Advance Ultra 2T
Απόλυτων επιδόσεων λιπαντικά για δίχρονες μοτοσυκλέτες

Τα Shell Advance Ultra 2T είναι µοναδικής τεχνολογίας λιπαντικά Shell, πλήρως συνθετικά, για απόλυτες
επιδόσεις και προστασία των δίχρονων κινητήρων µοτοσυκλετών.
Είναι συνδυασµός πολυισοβουτυλενίων και Shell XHVI συνθετικών βασικών λαδιών που παρασκευάζονται µε
καλής ποιότητας πρόσθετα για να παρέχουν αξεπέραστες επιδόσεις στους δίχρονους κινητήρες, ακόµα και σε
αυτούς που δουλεύουν στις πιο ακραίες συνθήκες.

Απόδοση, Χαρακτηριστικά και Οφέλη

Εξαιρετικά λίγος καπνός·
Απόλυτη λίπανση στις µέγιστες στροφές·
Βελτιωµένη επιτάχυνση·
Εξαιρετική καθαρότητα του κινητήρα·
Μέγιστη προστασία από την αποφλοίωση και τις

επικολλήσεις στα χιτώνια
·

Εξαιρετικά χαµηλή κάπνα και επικαθίσεις στην εξάτµιση·
Μεγάλη διάρκεια ζωής του κινητήρα·
Εξαιρετική ανάµιξη µε µολυβδούχα και αµόλυβδη βενζίνη·
Εξαιρετικές επιδόσεις στις κρύες θερµοκρασίες·

Κύριες εφαρµογές

Όλοι οι δίχρονοι κινητήρες µοτοσυκλετών µε ψεκασµό

λαδιού ή σύστηµα προανάµιξης.
·

Συνιστώνται για υψηλών επιδόσεων snow scooters σε

χαµηλές θερµοκρασίες στους -400C.
·

Συνιστώνται για υψηλών επιδόσεων αερόψυκτους και

υδρόψυκτους δίχρονους κινητήρες συµπεριλαµβανοµένων

και των αγωνιστικών κινητήρων.

·

Τα Shell Advance Ultra 2T δε θα πρέπει να

χρησιµοποιούνται σε εξωλέµβιους κινητήρες. Τα κατάλληλα

λιπαντικά Shell Nautilus συνιστώνται για τέτοιες εφαρµογές.

·

Προδιαγραφές, Εγκρίσεις & Συστάσεις

JASO FD·
API TC·
Πληροί την προδιαγραφή ISO-L-EGD·
Για πλήρη λίστα εγκρίσεων από κατασκευαστές και

συστάσεις, παρακαλούµε να συµβουλευτείτε το τοπικό

Τµήµα Τεχνικής Υποστήριξης της Shell.

Συµβατότητα και αναµιξιµότητα

Ιδιότητες αυτανάµιξης·
Τα Shell Advance Ultra 2T είναι λιπαντικά που

αυτοαναµιγνύονται και που περιέχουν διαλύτες

υδρογονανθράκων. Παρασκευάζονται µε το σωστό ιξώδες

για χρήση σε συστήµατα ψεκασµού λιπαντικού που

διαθέτουν οι σύγχρονοι δίχρονοι κινητήρες µοτοσυκλετών.
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Τυπικά φυσικά χαρακτηριστικά 

Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι τυπικά της τρέχουσας παραγωγής. Παρόλο που µελλοντικά η παραγωγή θα υπόκειται στις

προδιαγραφές της Shell, µπορεί να υπάρξουν µεταβολές σε αυτά τα χαρακτηριστικά.   

Properties Method Shell Advance Ultra 2T

Κινηµατικό Ιξώδες @1000C cSt IP 71 9

Σηµείο Ανάφλεξης (Pmcc) 0C IP 34 102

Σηµείο Ροής 0C IP 15 -50

Υγεία, ασφάλεια και περιβάλλον

Υγεία και Ασφάλεια·
Τα Shell Advance Ultra 2T δεν αναµένεται να παρουσιάσουν κανένα σοβαρό κίνδυνο για την υγεία ή την ασφάλεια όταν

χρησιµοποιούνται στις συνιστώµενες εφαρµογές και τηρούνται τα σωστά πρότυπα της προσωπικής υγιεινής.

Αποφεύγετε την επαφή µε το δέρµα. Χρησιµοποιείτε µη διαπερατά γάντια για τα χρησιµοποιηµένα λιπαντικά. Μετά από την

επαφή µε το δέρµα, πλυθείτε αµέσως µε σαπούνι και νερό.

Οδηγίες σχετικά µε την Υγεία και την Ασφάλεια διατίθενται στο εκάστοτε Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας που µπορεί να

αναζητηθεί στο https://www.epc.shell.com

Προστασία του περιβάλλοντος·
Αφήστε το λιπαντικό σε ένα ενδεδειγµένο σηµείο συλλογής. Μην το απορρίπτετε σε αποχετεύσεις, χώµα ή νερό.

Πρόσθετες πληροφορίες

Συµβουλές·
Μπορείτε να λάβετε συµβουλές για τις εφαρµογές που δεν καλύπτονται εδώ από τον αντιπρόσωπο της Shell.
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