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DÒNG SẢN PHẨM DẦU RÃNH TRƯỢT ĐÁP ỨNG MỌI NHU CẦU CỦA BẠN
Để đáp ứng mọi thách thức của nhiều loại thiết bị, điều kiện và ứng dụng, Shell đã thiết kế 
một danh mục sản phẩm dầu để bạn thỏa sức lựa chọn theo nhu cầu của mình.

Dầu rãnh trượt Shell Tonna có công
thức đặc biệt giúp tăng độ chính xác và 
tính hiệu quả của máy cũng như bảo vệ 
máy nhờ khả năng chống ma sát, tương 
thích với chất làm mát và chống oxy hóa, 
ăn mòn, mài mòn và tạo bọt.

 

ĐỂ ĐẢM BẢO QUY TRÌNH ĐƯỢC CHÍNH 
XÁC, VẬN HÀNH KHÔNG GẶP SỰ CỐ 
VÀ HOẠT ĐỘNG BỀN BỈ HƠN; RÃNH 
TRƯỢT MÁY CÔNG CỤ, BÀN TRƯỢT VÀ 
CÁC CƠ CẤU NẠP LIỆU CẦN ĐƯỢC BÔI 
TRƠN HIỆU QUẢ VÀ TIN CẬY.

 

Khả năng chống chịu ma sát và tương thích với chất làm mát tốt hơn

SHELL TONNA

DÒNG SHELL TONNA “M”

CHUẨN  
CẤP 2

CAO CẤP  
CẤP 3

NÂNG CAO 
CẤP 4

Shell Tonna S2 M Shell Tonna S3 M Shell Tonna S4 M

 Khả năng tách chất làm mát vượt trội
 Ứng dụng tiêu chuẩn

 Tăng độ chính xác gia công
 Ứng dụng tiêu chuẩn

 Gia công chính xác
 Khả năng chống chịu ma sát vượt 
trội và tương thích với chất làm mát

 

BẢO VỆ HIỆU QUẢ HƠN



SỰ KẾT HỢP HOÀN HẢO GIỮA KHẢ NĂNG  
CHỐNG CHỊU MA SÁT VÀ TÁCH NƯỚC
Bạn gặp phải các vấn đề về chất lượng như rãnh trượt giật cục, hao 
dầu thông qua sự hình thành nhũ tương giữa dầu và chất làm mát? 
Dầu rãnh trượt hiệu quả nhất mang lại khả năng chống chịu ma sát 
mạnh mẽ, giúp giảm giật cục và mang lại khả năng tách chất làm 
mát tuyệt vời. Kiểm nghiệm cho thấy1 Shell Tonna S4 M chứng minh 
tổng quan khả năng cân bằng chống ma sát và độ tương thích chất 
làm mát tốt hơn so với sản phẩm dầu từ năm hãng đối thủ, trong đó 
có Mobil Vactra No. 2. Điều này giúp sản phẩm giảm tình trạng 
giật cục, tăng độ chính xác gia công, nhờ đó đem lại chất lượng sản 
xuất tốt hơn, đồng thời tách chất làm mát nhanh chóng hơn, từ đó 
ngăn tiêu tốn dầu và giảm chi phí tiêu thụ.

BẢO VỆ MÁY MÓC TỐT HƠN
Dầu Shell Tonna rất linh hoạt, giúp tăng tuổi thọ cho các bộ phận 
quan trọng của bơm thủy lực và bộ truyền động nhờ khả năng 
chống mòn. Kiểm nghiệm bơm cánh gạt Vickers (DIN 51524) cho 
thấy Shell Tonna S3 M giảm tình trạng mài mòn tới 92% so với mức 
tối đa cho phép. Kiểm nghiệm mài mòn bốn bi (ASTM D4172) cho 
thấy Shell Tonna S4 M có đường kính vết mòn thấp hơn nhiều so 
với ngưỡng cho phép, chứng tỏ sản phẩm có khả năng chống mòn 
vô cùng tuyệt vời.

 

 

GIÁ TRỊ ĐÍCH THỰC
Một khách hàng đã chuyển sang sử dụng Shell Tonna S4 M cho bốn 
chiếc máy trong vòng ba tháng dùng thử. Mức nạp dầu giảm 20% 
đối với hai máy Victor Vturn và giảm 30% đối với hai máy XYZ 
Machine Tools SMX 500 so với sản phẩm dầu từ hãng cạnh tranh 
mà họ đã sử dụng trước đây. Máy hoạt động theo đúng kỳ vọng, 
không hề thay đổi về độ tin cậy và mức dầu tiêu tốn và không gặp 
phải tình trạng nhiễm bẩn.
Vị khách này đã tiếp tục sử dụng dầu Shell Tonna S4 M sau khi dùng 
thử. Những khách hàng chuyển sang sử dụng Shell Tonna S3 M cho 
biết sản phẩm giúp tăng độ chính xác gia công và giảm hiện tượng 
giật cục. Một khách hàng cho biết họ đã tiết kiệm được 46.000 USD2 
mỗi năm nhờ giảm chi phí bảo dưỡng và giảm thời gian sản xuất 
lãng phí. Một khách hàng khác cho biết mức tiêu thụ dầu giảm tới 
65% do dầu Shell Tonna S3 M bám chắc hơn trên rãnh trượt. 

SHELL TONNA

1  KIỂM NGHIỆM CHO THẤY1 SHELL TONNA 
S4 M CHỨNG MINH TỔNG QUAN KHẢ 
NĂNG CÂN BẰNG CHỐNG MA SÁT VÀ ĐỘ 
TƯƠNG THÍCH CHẤT LÀM MÁT TỐT HƠN SO 
VỚI SẢN PHẨM DẦU TỪ NĂM HÃNG ĐỐI 
THỦ, TRONG ĐÓ CÓ MOBIL VACTRA NO.2.



Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với
nhân viên đại diện của Shell Lubricant Solutions.
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SẢN PHẨM LỢI ÍCH 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 độ nhớt.)

Shell Tonna S4 M Gia công chính xác
 Khả năng chống chịu ma 
sát vượt trội và tương 
thích với chất làm mát

32, 68 và 220 Thông số Fives Group Cincinnati cho chất bôi trơn rãnh trượt:  
P-53 (ISO 32), P-47 (ISO 68), P-50 (ISO 220)

 DIN 51517, Phần 3
 ISO 12925-1 Loại CKC
 ISO 19378 / ISO 6743-13 GA và GB (áp dụng cho ISO 68 và 220)
 GB 11118.1-2011 L-HG Trung Quốc (áp dụng cho ISO 32 và 68)
 ISO 11158 HM và DIN 51524, Phần 2 HLP (áp dụng cho ISO 32 và 68)
 Đáp ứng các thông số kỹ thuật và được phê duyệt bởi các nhà sản xuất 
thiết bị hàng đầu tại Nhật Bản

Shell Tonna S3 M Tăng độ chính xác gia công
 Ứng dụng tiêu chuẩn

32, 68 và 220 Thông số Fives Group Cincinnati cho chất bôi trơn rãnh trượt:  
P-53 (ISO 32), P-47 (ISO 68), P-50 (ISO 220)

 GB 11118.1-2011 L-HG Trung Quốc (áp dụng cho ISO 32 và 68)
 Đáp ứng các thông số kỹ thuật và được phê duyệt bởi rất nhiều 
nhà sản xuất thiết bị tại Nhật Bản

 ISO 11158/ISO 6743-4 HM và HG (ISO 32 và 68)
 ISO 12925-1 CKC
 ISO 19378 / ISO 6743-13 GA và GB (ISO 68 và 220)

Shell Tonna S2 MX Độ bám cao
 Khả năng tách chất 
làm mát vượt trội

32, 68 và 220 Thông số Fives Group Cincinnati cho chất bôi trơn rãnh trượt:
P-53 (ISO 32), P-47 (ISO 68), P-50 (ISO 220)

 ISO 6743-13 GA và GB (ISO 68 và 220)

Shell Tonna S2 M Khả năng tách chất
làm mát tốt hơn

 Ứng dụng tiêu chuẩn

32, 68 và 220 Thông số Fives Group Cincinnati cho chất bôi trơn rãnh trượt:
P-53 (ISO 32), P-47 (ISO 68), P-50 (ISO 220)
ISO 6743-13 GA và GB (ISO 68 và 220)
GB 11118.1-2011 L-HG Trung Quốc (áp dụng cho ISO 32 và 68)

 

SHELL TONNA

DANH MỤC SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ ĐẦY ĐỦ
Shell Lubricant Solutions là công ty hàng đầu thị trường về chất 
bôi trơn với hơn 80 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 bôi trơn bánh răng tổng hợp Shell Omala S4 GXV - giúp 
tăng tuổi thọ trong những 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.

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

2Khoản tiết kiệm được một khách hàng cho biết. Khoản tiết kiệm thực tế có thể thay đổi, tùy 
thuộc vào ứng dụng, loại dầu hiện tại sử dụng, quy trình bảo trì và tình trạng của thiết bị.

1Dựa trên khả năng tách nước làm mát SKC và kiểm nghiệm Darmstadt, cũng như kinh 
nghiệm kỹ thuật của Shell với các loại chất bôi trơn, phụ gia, hóa chất và dầu gốc hoàn 
thiện. Kết quả có thể khác nhau tùy theo điều kiện vận hành và thiết bị. Chúng tôi không 
đưa ra bất kỳ cam kết nào. Các kiểm nghiệm được thực hiện với tốc độ trượt từ 0,01 đến 
3.000 mm/phút; 10 mm/phút là tốc độ tạo ma sát cao nhất.


