
SHELL LUBRICANTS
TOGETHER ANYTHING IS POSSIBLE

TỪ CẢI THIỆN 
HOẠT ĐỘNG 
CHO TỚI HIỆU SUẤT 
VƯỢT TRỘI 
TRONG NGÀNH
SHELL CORENA ĐỀU ĐÁP ỨNG ĐƯỢC

Dầu máy nén khí Shell Corena giúp nhà vận hành 
thiết bị lựa chọn được loại dầu bôi trơn giúp tối ưu 
giá trị hoạt động nhờ tăng khả năng chống mài 
mòn, tuổi thọ cao và hiệu suất hệ thống cao.



DÒNG SẢN PHẨM DẦU MÁY NÉN KHÍ ĐÁP ỨNG MỌI NHU CẦU
Để giải quyết thách thức của nhiều loại máy nén khí và ứng dụng, Shell đã thiết kế một danh mục sản phẩm dầu để bạn thỏa sức 
lựa chọn theo nhu cầu của mình.

DÒNG SẢN PHẨM “R” CỦA SHELL CORENA 
Dầu máy nén khí kiểu cánh gạt và trục vít được sử dụng cho máy nén khí tĩnh và di động

DÒNG SẢN PHẨM “P” CỦA 
SHELL CORENA

Dầu máy nén khí kiểu tịnh tiến (pít-tông) để 
vận hành an toàn và đáng tin cậy trong các 

ứng dụng áp suất cao khắc nghiệt
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Shell Corena S4 R Shell Corena S5 R Shell Corena S4 P

DẦU TỔNG HỢP
 Tuổi thọ cao hơn
 Hiệu suất xuất sắc
 Các ứng dụng công suất cao
 Dầu polyalphaolefin

DẦU TỔNG HỢP
 Tuổi thọ cao hơn
 Ít hình thành cặn lắng
 Các ứng dụng công suất cao
 Dầu polyalkylene glycol

DẦU TỔNG HỢP
 Tuổi thọ cao hơn
 Cải thiện hiệu suất
 Các ứng dụng công suất cao
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Shell Corena S3 RX

DẦU TỔNG HỢP
 Tuổi thọ cao
 Hiệu suất hệ thống xuất sắc

Shell Corena S3 R

 Tuổi thọ cao
 Hiệu suất cao
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Shell Corena S2 P

 Khả năng bảo vệ đáng tin cậy
 Ứng dụng đời sống thông thường

 

Dòng sản phẩm dầu máy nén khí Shell 
Corena giúp người vận hành thiết bị 
lựa chọn loại dầu mang lại giá trị tốt 
nhất cho hoạt động của mình nhờ 
khả năng chống mòn tốt, tuổi thọ 
dầu lâu dài và hiệu suất hệ 
thống cao.

 

MÁY MÓC HOẶC QUY TRÌNH CỦA 
BẠN ĐƯỢC THIẾT KẾ TỈ MỈ ĐẾN 
TỪNG CHI TIẾT, VÌ VẬY BẠN MUỐN 
CHẮC CHẮN MÌNH CHỌN ĐƯỢC 
MỘT SẢN PHẨM BÔI TRƠN BẢO VỆ 
TỐT CHO THIẾT BỊ VÀ GIÚP THIẾT BỊ 
HOẠT ĐỘNG HIỆU QUẢ.
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Nếu bạn đang tìm kiếm loại dầu bôi trơn 
có tuổi thọ cao hơn, khả năng bảo vệ tốt 
hơn và hiệu suất hệ thống cao hơn ở Cấp 4 
hoặc 5, bạn nên lựa chọn Shell Corena S4 
R hoặc Shell Corena S5 R tùy theo ứng 
dụng (polyalphaolefin hoặc polyalkylen 
glycol) và thông số kỹ thuật của thiết bị.

Shell Corena S5 R tương thích với dầu 
máy nén polyalkylene glycol của các nhà 
sản xuất thiết bị hàng đầu như 
Ingersoll-Rand Ultra Coolant và Sullair 
Sullube. Để chuyển từ dầu máy nén khí 
gốc khoáng hoặc gốc polyalphaolefin 
như Shell Corena S4 sang Shell Corena 
S5 R gốc polyalkylene glycol, bạn cần 
phải tuân theo các quy trình chuyển đổi 
chính xác. Tuy nhiên, bạn sẽ không cần 
phải chuyển đổi nếu cần sử dụng dầu 
polyalkylen glycol và sử dụng loại dầu 
này ngay từ khi bắt đầu hoạt động.

Nhiệt độ cao

Máy nén di động

Máy nén khí kiểu 
cánh gạt và trục vít

 

TỪ VIẾT TẮT BIỂU TƯỢNG ỨNG DỤNG

P = Máy nén khí áp suất 
cao/kiểu tịnh tiến (pít-tông)

 

R = Máy nén khí kiểu cánh 
gạt và trục vít

 

Ứng dụng nhà 
máy/máy móc

 

Máy nén khí kiểu tịnh 
tiến (pít-tông)

 



CHỐNG MÀI MÒN
Dòng sản phẩm Shell Corena gồm các loại dầu máy 
nén khí kiểu quay chuyên dụng dành cho mục đích 
kiểm soát mài mòn cánh gạt và trục vít, cũng như các 
loại dầu cho máy nén khí pít-tông dành riêng cho 
kiểm soát độ mòn xi-lanh, xéc măng pít-tông và van. 
Dòng sản phẩm này kết hợp các loại dầu tổng hợp 
mới nhất – Shell Corena S5 R, Shell Corena S4 
R và Shell Corena S3 RX – giúp tăng khả năng 
chống mài mòn trong điều kiện nhiệt độ cao và cho 
các hoạt động kéo dài.

 

MANG LẠI GIÁ TRỊ ĐÍCH THỰC
Những khách hàng chuyển sang sử dụng Shell 
Corena S4 R đã nhận ra những lợi ích sau

Thời gian thay dầu dài hơn 100% so với các loại 
dầu bôi trơn thông thường
Kéo dài tuổi thọ của thiết bị: một công ty xi măng 
có thể vận hành máy nén lâu hơn gấp ba trước khi 
phải đại tu

Làm giảm hiện tượng nhiệt độ vận hành cao do 
dầu gốc đặc lại, hiện tượng này khiến van dầu 
hoạt động thiếu hiệu quả.

HIỆU SUẤT HỆ THỐNG
Dầu bôi trơn Shell Corena được thiết kế để 
phát huy hiệu suất hệ thống bằng cách ức 
chế sự tạo bọt, giải phóng không khí bị mắc 
kẹt và nhanh chóng tách nước ngưng tụ

Dầu gốc GTL trong các sản phẩm tổng hợp của Shell 
Corena giúp các sản phẩm có chỉ số độ nhớt cao hơn và 
điểm đông đặc thấp hơn so với các dầu gốc khoáng. 
Điều này giúp cho dầu duy trì ở trạng thái gần với độ 
nhớt tối ưu trong khoảng nhiệt độ môi trường lớn hơn.

HIỆU QUẢ ĐÁNG TIN CẬY
Dầu máy nén khí của Shell là kết quả của sự hợp tác chặt chẽ 
giữa chúng tôi với khách hàng và các nhà sản xuất thiết bị. 
Dòng sản phẩm Shell Corena được nhiều nhà sản xuất thiết bị 
biết đến và hiệu quả của sản phẩm đã được chứng minh trong 
nhiều ứng dụng thực tế giúp hạn chế khả năng trục trặc thiết bị.

TUỔI THỌ DẦU CAO
Tuổi thọ dầu bôi trơn càng cao, thiết bị càng ít phải bảo trì, nhờ đó, 
thiết bị có thể liên tục hoạt động mà không bị gián đoạn.

THỜI GIAN THAY DẦU LÊN TỚI
GIỜ, NGAY CẢ Ở NHỮNG 
VÙNG CÓ NHIỆT ĐỘ HOẶC 
ĐỘ ẨM CAO10,



Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với nhân viên đại diện của Shell Lubricant. 

www.shell.com/lubricants  

SẢN PHẨM LỢI ÍCH CÔNG NGHỆ CẤP ĐỘ 
NHỚT 
THEO ISO

THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ CÁC 
HÃNG ĐÃ PHÊ DUYỆT
(Liên hệ với nhân viên Shell để biết thông tin đầy 
đủ về các hãng đã phê duyệt cho mọi sản phẩm; 
các hãng phê duyệt và các tuyên bố có thể khác 
nhau tùy theo cấp độ nhớt.)

Shell  
Corena S5 R

Kéo dài thêm tuổi thọ
Ít hình thành cặn lắng
Các ứng dụng công suất cao
Dầu polyalkylene glycol
Máy nén khí kiểu quay

Dầu tổng hợp 37, 46 Tiêu chuẩn ngành: ISO 6743-3: 2003 
L-DAJ

Shell  
Corena S4 R

Tuổi thọ cao hơn và hiệu suất tốt hơn
Các ứng dụng công suất cao
Máy nén khí kiểu quay
Dầu polyalphaolefin

Tổng hợp, công 
nghệ không tro 
tiên tiến

32, 46, 68 Đơn vị phê duyệt: Shell Corena S4 R 68 
được ABB phê duyệt sử dụng trong các 
turbo tăng áp VTR với thời gian thay dầu tối 
đa là 5.000 giờ (HZTL 90617, danh sách 
3a) Tiêu chuẩn ngành: ISO 6743-3A DAJ

Shell  
Corena S4 P

Tuổi thọ cao hơn và hiệu suất tốt hơn
Các ứng dụng công suất cao
Máy nén khí kiểu tịnh tiến

Tổng hợp, hệ 
thống sử dụng 
chất phụ gia tiên 
tiến

68, 100 Tiêu chuẩn ngành: ISO 6743-3: 2003 DAB 
(công suất cao); DIN 51506 VDL/DP 
6521-L-DAB (công suất trung bình); 
EN 12021

Shell  
Corena S3 RX

Tuổi thọ cao
Hiệu suất hệ thống xuất sắc
Máy nén khí kiểu quay

Dầu tổng hợp 32, 46, 68 Tiêu chuẩn ngành: ISO 6743-3: 2003 
L-DAJ

Shell  
Corena S3 R

Tuổi thọ cao
Cải thiện hiệu suất
Máy nén khí kiểu quay

Thông thường, 
hệ thống sử 
dụng chất phụ 
gia tiên tiến

32, 46, 68 Tiêu chuẩn ngành: ISO 6743-3A DAH, DAJ

Shell  
Corena S2 P

Khả năng bảo vệ đáng tin cậy
Ứng dụng đời sống thông thường
Máy nén khí kiểu tịnh tiến

Thông thường 68, 100, 
150

Tiêu chuẩn ngành: ISO 6743-3A DAA 
(công suất bình thường)

DANH MỤC SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ ĐẦY ĐỦ
Shell Lubricants là công ty hàng đầu thị trường về chất bôi trơn với hơn 
60 năm cải tiến. Chúng tôi không ngừng đầu tư để phát triển các giải 
pháp bôi trơn tốt hơn, bao gồm các công nghệ tổng hợp tân tiến như

Dầu bánh răng tổng hợp Shell Omala S4 GXV – giúp tăng 
tuổi thọ trong các môi trường khắc nghiệt
Dầu thủy lực tổng hợp Shell Tellus S4 ME – giúp tăng tuổi 
thọ và tiết kiệm năng lượng.

Ngoài ra, Shell còn cung cấp dịch vụ theo dõi tình trạng dầu Shell 
LubeAnalyst hàng đầu thế giới để tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh 
của bạn.

Dù nhu cầu hay ứng dụng của bạn là gì, chúng tôi có thể cung cấp 
mọi loại dầu và mỡ bôi trơn, bao gồm các sản phẩm tổng hợp, hiệu 
suất cao và các dịch vụ bổ sung. Together anything is possible.

 “Shell Lubricants” bao gồm nhiều công ty Shell hoạt động trong lĩnh vực chất bôi trơn.

Một số loại dầu máy nén khí Shell Corena trong dòng R sẽ đáp ứng các yêu cầu về bôi trơn của máy nén dịch chuyển cần độ nhớt có cấp tương tự.


