
SHELL LUBRICANTS
TOGETHER ANYTHING IS POSSIBLE

TỪ VIỆC TĂNG GẤP ĐÔI 
TUỔI THỌ DẦU ĐẾN CHINH 
PHỤC CÁC MỤC TIÊU
SHELL TELLUS ĐỀU LÀM ĐƯỢC
 
Các sản phẩm dầu thủy lực Shell Tellus phù hợp với 
nhiều loại thiết bị và nhu cầu của khách hàng và 
mang đến khả năng chống mài mòn vượt trội, tuổi thọ 
dầu nâng cao và kiểm soát hiện tượng giật cục.

 
 

shell.com/lubricants
 



TĂNG ĐỘ SẠCH
Hiện nay, tất cả các sản phẩm Shell Tellus 
đều đáp ứng các yêu cầu khắt khe về độ sạch 
của tiêu chuẩn công nghiệp DIN, mang đến 
khả năng bảo vệ và lọc dầu tốt hơn, đồng 
thời giảm bớt nhu cầu bảo dưỡng.

CHỐNG MÀI MÒN
Máy bơm thủy lực là trái tim của hệ thống thủy lực. Mài mòn 
có thể làm giảm hiệu quả và tuổi thọ của hệ thống. Dòng 
sản phẩm dầu thủy lực Shell Tellus cung cấp nhiều lựa chọn 
giúp kéo dài tuổi thọ máy bơm, ngay cả trong các ứng 
dụng khắc nghiệt nhất. 

TUỔI THỌ DẦU CAO
Tuổi thọ dầu càng cao thì càng ít phải bảo dưỡng dầu, giúp 
thiết bị của bạn hoạt động lâu hơn mà không bị gián đoạn. Với 
dòng sản phẩm dầu thủy lực Shell Tellus, bạn có thể lựa chọn 
loại dầu có tuổi thọ phù hợp với nhu cầu vận hành của mình. 
Sản phẩm sở hữu các công nghệ tổng hợp giúp kéo dài tuổi 
thọ, gấp bốn lần so với tuổi thọ thông thường¹, cũng như các 
sản phẩm tiết kiệm chi phí, đáng tin cậy cho các ứng dụng ít 
khắc nghiệt hơn.

.

HIỆU SUẤT HỆ THỐNG
Để giúp thiết bị hoạt động theo đúng tiêu chuẩn thiết kế, dầu 
thủy lực cần bảo vệ, bôi trơn và giúp truyền lực một cách hiệu 
quả nhất. Dầu thủy lực Shell Tellus có thể duy trì hoặc thậm chí 
cải thiện hiệu quả của hệ thống thủy lực. Từ Shell Tellus S4 VE 
giúp tăng khả năng tiết kiệm năng lượng cho nhiều hệ thống 
thủy lực, cho đến Shell Tellus S2 MX và Shell Tellus S2 VX có 
khả năng tách khí, tách nước, lọc đáng tin cậy với độ sạch và 
khả năng kiểm soát giật cục tốt, chúng tôi có thể tối ưu hóa 
hiệu quả và chi phí vận hành hệ thống của bạn.

MANG LẠI GIÁ TRỊ ĐÍCH THỰC
Mặc dù nhiều công ty khác thiết kế dầu cho từng bộ phận 
riêng của hệ thống thủy lực, chẳng hạn như máy bơm, nhưng 
Shell Lubricants lại xem xét tổng thể hệ thống. Ví dụ, Shell Tellus 
S4 ME được thiết kế để mang lại lợi ích cho toàn bộ hệ thống. 
Kết quả là, sản phẩm dầu này

 

được chứng minh theo thống kê giúp tăng khả năng tiết kiệm 
năng lượng của hệ thống sử dụng. Trong một chu trình thử 
nghiệm được kiểm soát kỹ lưỡng, một nhà sản xuất thiết bị ép 
phun đã đo thấy các hệ thống thủy lực sử dụng Shell Tellus S4 
ME tiết kiệm năng lượng tới 6,4%2.
có thể giúp tăng tuổi thọ của dầu lên đến bốn lần so với các 
loại dầu thông thường trong dòng sản phẩm Shell
có thể giúp kéo dài tuổi thọ thiết bị nhờ khả năng chống mòn 
tuyệt vời cho máy bơm thủy lực.
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SHELL TELLUS S4 VE  công nghệ tăng tuổi thọ dầu 
và tiết kiệm năng lượng mới nhất

CÀNG CAO CAO TỐT

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.

Dòng sản phẩm dầu thủy lực Shell Tellus 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.

¹So với các loại dầu khác trong dòng Shell
²Mức tiết kiệm thực tế phụ thuộc vào ứng dụng, loại dầu hiện dùng, quy trình bảo dưỡng, tình trạng thiết bị, điều kiện vận hành và mức độ sử dụng thủy lực.



Công nghệ gốc chứa kẽm Công nghệ gốc không kẽm
Dòng sản phẩm 

chuyên dụng Shell Tellus
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Dòng “M” 
hệ thống tĩnh

Dòng “V” hệ 
thống linh hoạt

 Dòng “M” 
hệ thống tĩnh

Dòng “V” hệ 
thống linh hoạt

Dòng “M” 
hệ thống tĩnh

Dòng “V” hệ 
thống linh hoạt
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Shell Tellus S4 VE Shell Tellus S4 ME Shell Tellus S4 VX

 Tiết kiệm năng lượng
 Kéo dài tuổi thọ 
dầu bôi trơn 
Kiểm soát bùn 
và vecni
    

 

 Kéo dài thêm tuổi thọ
 Tiết kiệm năng lượng
 Không tro

 Nhiệt độ siêu thấp
 Đa dụng
 Không tro
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Shell Tellus S3 Z Shell Tellus S3 M Shell Tellus S3 V

 Kéo dài tuổi thọ dầu
 Tăng cường bảo vệ
 Ứng dụng
công nghiệp

  

 Tăng tuổi thọ và khả 
năng bảo vệ tốt hơn

 Ứng dụng 
công nghiệp

 Không chứa kẽm 

 Tăng tuổi thọ và khả 
năng bảo vệ tốt hơn

 Đa dụng

 
Không tro
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Shell Tellus S2 MX Shell Tellus S2 VX Shell Tellus S2 MA Shell Tellus S2 VA

 Khả năng bảo vệ 
tốt hơn 
Ứng dụng công nghiệp

 Tăng tuổi thọ

 Khả năng bảo 
vệ tốt hơn 
Đa dụng  

 Tăng tuổi thọ

 Chịu nước
 Ứng dụng 
công nghiệp

 Chịu nước
 Đa dụng

Shell Tellus S2 VK

 Nhiệt độ siêu thấp

 
Đa dụng
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Shell Hydraulic S1 M

 Khả năng bảo vệ
tin cậy  
Ứng dụng công nghiệp

  
BIỂU TƯỢNG ỨNG DỤNG

Ứng dụng trong nhà máy/máy móc 

Tăng tuổi thọ

Chịu tải cao

Nhiệt độ siêu thấp

Sử dụng bên ngoài/thiết bị di động

Điều kiện ẩm ướt

Hàng hải

Tuabin gió

TỪ VIẾT TẮT

A = Chịu nước
E = Tiết kiệm năng lượng, hiệu suất cao
K = Nhiệt độ siêu thấp
M = Sản xuất/máy móc: ứng dụng trong nhà máy
V = Đa dụng
X = Hiệu suất vượt trội
Z = Công nghệ kẽm

DÒNG SẢN PHẨM DẦU THỦY LỰC ĐÁP ỨNG NHU CẦU CỦA BẠN
Shell đã thiết kế một danh mục sản phẩm dầu phù hợp với nhu cầu của bạn.

Phù hợp với các 
ứng dụng không 
dùng kẽm



SẢN PHẨM LỢI ÍCH CÔNG NGHỆ CẤP ĐỘ 
NHỚT 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 

 

Shell  
Tellus S4 ME

 Tuổi thọ tăng cường
 Tiết kiệm năng lượng

Tổng hợp, không tro HM/32, 46, 68 Được phê duyệt bởi Denison, Eaton, Bosch Rexroth (RD 90220-01) 
và rất nhiều nhà sản xuất thiết bị khác
Tiêu chuẩn công nghiệp: ISO 11158 (HM); DIN 51524-2 (HLP); 
and GB 11118.1-2011 (L-HM thông thường và cao áp)

 

Shell  
Tellus S4 VE

 Tiết kiệm năng lượng
 Kéo dài tuổi thọ 
dầu bôi trơn 
Kiểm soát bùn và vecni

Tổng hợp GTL chứa
kẽm

HV/32, 46, 68 Được phê duyệt bởi Bosch Rexroth (RDE 90245 mới nhất), 
Denison, Eaton, và rất nhiều nhà sản xuất thiết bị khác
Tiêu chuẩn công nghiệp: ISO 11158 (HV); DIN 51524-3 (HVLP); 
GB 11118.1-2011 (L-HV) và GB 11118.1-2011 L-HS; và 
JCMAS* P 041:2004 nhiệt độ thường và nhiệt độ thấp

 
 

*Đáp ứng tiêu chuẩn này (JCMAS)

Shell  
Tellus S4 VX

 Nhiệt độ siêu thấp
 Đa dụng

Tổng hợp, không tro HM/32 Được phê duyệt bởi Komatsu Mining, Komatsu và DIETZ tự động hóa

Shell  
Tellus S3 Z

 Kéo dài tuổi thọ dầu
 Tăng cường bảo vệ
 Ứng dụng công nghiệp

Nhóm II/GTL 
bán tổng hợp

HM/32, 46, 68 Được phê duyệt bởi Bosch Rexroth (RDE 90245 mới nhất), 
Denison, Eaton, và rất nhiều nhà sản xuất thiết bị khác
Tiêu chuẩn công nghiệp: ISO 11158 (HM); DIN 51524-2 (HLP); 
and GB 11118.1-2011 (L-HM thông thường và cao áp)

 

Shell  
Tellus S3 V

 Tăng tuổi thọ và hiệu 
suất tốt

 Đa dụng

Khoáng nhóm II, 
không tro

HV/32, 46, 68 Được phê duyệt bởi Denison, Eaton, Bosch Rexroth (RD 90220-01) 
và rất nhiều nhà sản xuất thiết bị khác
Tiêu chuẩn công nghiệp: ISO 11158 (HV); và DIN 51524-3 (HVLP) 

Shell  
Tellus S3 M

 Tăng tuổi thọ và 
khả năng bảo vệ tốt hơn

 Ứng dụng công nghiệp

Khoáng nhóm II, 
không chứa kẽm

HM/22, 32, 46, 68, 
100

Được phê duyệt bởi Denison, Eaton, Bosch Rexroth (RDE 90220-01) 
và rất nhiều nhà sản xuất thiết bị khác
Tiêu chuẩn công nghiệp: ISO 11158 (HM); DIN 51524-2 (HLP); và  
GB 11118.1-2011 (L-HM thông thường và cao áp) 

Shell  
Tellus S2 VX

 Khả năng bảo vệ tốt hơn
 Đa dụng
 Tăng tuổi thọ

Khoáng nhóm II, 
gốc kẽm

HV/15, 22, 32, 46, 
68, 100

Được phê duyệt bởi Bosch Rexroth (RDE 90245 mới nhất), Denison, 
Eaton, và rất nhiều nhà sản xuất thiết bị khác
Tiêu chuẩn công nghiệp: ISO 11158 (HV), DIN 51524-3 (HVLP),  
GB 11118.1-2011 (L-HV)

Shell  
Tellus S2 MX

 Khả năng bảo vệ tốt hơn
 Ứng dụng công nghiệp
 Tăng tuổi thọ

Khoáng nhóm II, 
gốc kẽm

HM/32, 46, 68, 100 Được phê duyệt bởi Bosch Rexroth (RDE 90245 mới nhất), Denison, 
Eaton, và rất nhiều nhà sản xuất thiết bị khác
Tiêu chuẩn công nghiệp: ISO 11158 (HM), DIN 51524-2 (HLP),  
GB 11118.1-2011 (L-HM thông thường và cao áp)

Shell  
Hydraulic S1 M

 Khả năng bảo vệ 
đáng tin cậy

 Ứng dụng công nghiệp
Khoáng, gốc kẽm HM/32, 46, 68 ISO 11158 (HM); DIN 51524-2 (HLP) và DIN 51524-2 (HLP); và  

GB 11118.1-2011 (L-HM thông thường) 

CẤP ĐỘ CHUYÊN DỤNG

Shell  
Tellus S2 VA

 Bảo vệ tốt hơn 
 Chịu nước

Khoáng, chứa kẽm, 
tẩy rửa

L-HV/46 Được phê duyệt bởi Bosch Rexroth (RD 90220-01)
Tiêu chuẩn công nghiệp: ISO 11158 (HV)*; và DIN 51524-3 (HVLPD)*
*Đáp ứng thông số kỹ thuật DIN và ISO, với điều kiện dầu thủy lực có tính tẩy rửa cao không có nước

Shell  
Tellus S2 MA

 Bảo vệ tốt hơn
 Chịu nước

Khoáng, không tro, 
tẩy rửa

L-HM/10, 32, 46 Đã được phê duyệt bởi Bosch Rexroth (RD 90220-01), Arburg (VG 46) 
và Müller Weingarten (VG 46)
Tiêu chuẩn công nghiệp: ISO 11158 (HM)

Shell Irus Danh mục sản phẩm dầu thủy lực chống cháy Liên hệ với nhân viên đại diện Shell để biết thêm chi tiết

Shell  
Naturelle

Dòng sản phẩm chất bôi trơn thân thiện với môi trường, 
bao gồm dầu thủy lực Liên hệ với nhân viên đại diện Shell để biết thêm chi tiết

Tìm hiểu thêm tại  

www.shell.com/tellus  

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

DỊCH VỤ

Shell LubeAnalyst  Dịch vụ theo dõi dầu và thiết bị Shell LubeCoach  Đào tạo về bôi trơn Shell LubeAdvisor  Tư vấn chuyên môn từ đội ngũ kỹ thuật Shell

DANH MỤC SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ ĐẦY ĐỦ
Dầu thủy lực Shell Tellus đã hỗ trợ người dùng trong suốt 70 
năm. Shell 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 bôi trơn bánh răng tổng hợp Shell Omala S4 GXV - kéo dài tuổi 
thọ cho các ứng dụng khắc nghiệt, đã được Siemens MD phê duyệt

Dầu máy nén khí Shell Corena S4 R - lên tới 10.000 giờ và 
tới 12.000 giờ dưới một số điều kiện nhất định.

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, Shell 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.


