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Shell Gadus S3 V220C 
Vervangt : Shell Albida EP, Shell Retinax LX 
 
 
HOOG TEMPERATUUR MULTIFUNCTIONEEL « EP » VET VOOR ROLLAGERS EN ZWAAR BELASTE 
WIELASLAGERS  
 
 
 
• uitzonderlijke bestendigheid tegen hoge 

temperatuur, tot 150 °C 
• goede lagerlevensduur bij hoge belasting 
• inzetbaar over een zeer breed 

temperatuurge¬bied 
• lange nasmeerintervallen 
• uitstekende bescherming tegen slijtage en 

corro¬sie 
• uitstekende bescherming tegen contactcorrosie 

(fretting corrosion). 
 
 
TOEPASSING 
 
Shell Gadus S3 V220C is een multifuntioneel vet van 
superieure kwaliteit, voor wentelalagers in industriële 
toepassingen die onder uiteenlopende 
omstandigheden worden ingezet, zoals onder hoge 
en/of schokkende belasting, bij hogere temperaturen 
of in vochtige omgeving. 
Voorbeelden hiervan zijn : lagers van breekmolens 
en trilzeven, lagers van veevoederpersen (wanneer 
het gebruik van een voedselveilig vet niet is vereist), 
lagers van kalanders in de papierindustrie en lagers 
in de staalindustrie bij continu gietprocessen. 
 
Voor gebruik in de transportsector is Shell Gadus S3 
V220C geschikt voor de smering van wiellagers van 
alle typen personenauto’s en bedrijfsvoertuigen die 
onder zware omstandigheden dienst doen (hoge 
bedrijfstemperaturen als gevolg van veelvuldig 
afremmen bij hoge snelheid). Door de goede 
eigenschappen bij hoge temperatuur kan het vet ook 
worden gebruikt in zwaarbelaste lagers van 
drukgroepen en in de lagers van elektromagnetische 
remmen zoals die gemonteerd kunnen zijn op be-
drijfsvoertuigen. 

Deze hoge prestaties sluiten het gebruik van Shell 
Gadus S3 V220C voor andere toepassingen 
geenszins uit: het vet kan ook worden gebruikt voor 
de smering van waterpompen en aandrijfassen en 
eventueel voor de algehele chassissmering. 
 
Shell Gadus S3 V220C is geschikt voor gebruik bij 
temperaturen tussen -15 °C en +150 °C (*) 
(piektemperatuur). 
 
 
EIGENSCHAPPEN 
 
Shell Gadus S3 V220C is een bijzonder vet met 
uitstekende eigenschappen bij hoge temperatuur 
dank zij het gebruikte zeeptype en de zeer stabiele 
basisolie die wordt toegepast. Voor de maximaal 
toegestane gebruikstemperatuur kunnen de volgende 
waarden als indicatie worden aangehouden: 
 
200 °C : absoluut maximum 
160 °C : intermitterend toegestaan 
140 °C : continu toegestaan 

 
Deze waarden illustreren de bedrijfszekerheid die 
Shell Gadus S3 V220C biedt in vergelijking met de 
betere op een calcium/lithiumzeep gebaseerde 
multifunctionele vetten, waarbij respectievelijk 150 
°C, 140 °C en 120 °C zijn toegelaten. 
 
Het zeer stabiele gedrag van dit vet in termen van 
oxidatiestabiliteit, thermische stabiliteit en 
mechanische stabiliteit verzekert een goede 
levensduur van de gesmeerde onderdelen. De 
prestaties van Shell Gadus S3 V220C in de SKF V2F 
en de FAG FE8 tests zijn uitstekend. De zeer goede 
mechanische stabiliteit zorgt er voor dat het vet 
weinig aan stijfheid verliest in het lager. 
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In tegenstelling tot de gebruikelijke op de markt ver-
krijgbare vetten voor gebruik bij hoge temperatuur, is 
Shell Gadus S3 V220C ook uitstekend te gebruiken 
bij zeer lage temperaturen en biedt het een 
bescherming tegen lagerslijtage die duidelijk hoger is 
dan die van conventionele vetten wanneer het inzet-
bereik ligt tussen 50 °C en 80 °C. Het nettoresultaat 
is minder inwendig wrijvingsverlies in de lagers, 
lagere bedrijfstemperaturen en een aanzienlijke 
verlenging van de levensduur van zowel de 
lagercomponenten als van het vet zelf. 
 
In vergelijking met conventionele vetten is het met 
Shell Gadus S3 V220C mogelijk om bij hoge 
temperaturen aanzienlijk langere nasmeerintervallen 
aan te houden zonder de bedrijfszekerheid van het 
materieel aan te tasten. De bescherming tegen 
slijtage en corrosie blijft uitstekend. 
Het goede gedrag in aanwezigheid van water zorgt 
voor een gering verlies aan stijfheid en voor een 
goede bescherming tegen corrosie. Hierdoor is het 
vet bijzonder geschikt voor de toepassing in een 
vochtige omgeving. 
 

Het multifuntionele karakter van Shell Gadus S3 
V220C maakt het mogelijk het aantal te gebruiken 
vetsoorten te verkleinen wanneer een standaardisatie 
is gewenst. 
 
Shell Gadus S3 V220C biedt een uitstekende 
bescherming tegen “fretting corrosion”. Deze vorm 
van contactcorrosie kan zich voordoen wanneer 
stilstaande wentellagers worden blootgesteld aan 
trillingen. Het typische voorbeeld hiervan zijn 
wiellagers van voertuigen die over lange afstanden 
per trein worden getransporteerd. 
 
 
SAMENSTELLING 
 
Shell Gadus S3 V220C is samengesteld uit een 
minerale basisolie en een lithiumcomplex zeepskelet. 
Hieraan zijn een zorgvuldig geselcteerde anti-
oxidant, een anti-corrosie toevoeging en een anti-
slijtage additief toegevoegd. 

 
 
ANALYSECIJFERS 
 
Shell Gadus S3 V220C    2 

NLGI klasse 
kleur 

- -  2 
rood 

viscositeit van de basisolie bij 40 °C, mm²/s ISO 3104  220 
viscositeit van de basisolie bij 100 °C, mm²/s ISO 3104  19 
penetratie (gekneed bij 25 °C), 0,1 mm ISO 2137  281 
druppelpunt, °C ISO 2176  232 
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De in dit document vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van Shell producten. Hoewel 
deze tekst met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt de samensteller geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst, 
met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt 
geadviseerd de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. 

 

OPMERKINGEN 
 
ToepassingToepassingToepassingToepassing    
Moderne wiellagers zijn precisiecomponenten waar-
van de levensduur sterk wordt beïnvloed door de 
aanwezigheid van verontreinigingen. Zelfs de 
klein¬ste hoeveelheid abrasief materiaal reduceert 
dras¬tisch de theoretisch mogelijke levensduur. Om 
deze reden is het absoluut noodzakelijk om zowel bij 
de opslag als bij de verwerking van Shell Gadus S3 
V220C de uiterste reinheid in acht te nemen. 
 
Het verdient aanbeveling om voor het gebruik van 
het vet de handen te wassen en spatels, lagers en 
alle andere onderdelen die in contact kunnen komen 
met het vet te reinigen. Na gebruik dient de 
vetver¬pakking zorgvuldig te worden gesloten om 
iedere verontreiniging van buiten af te vermijden. 
 
Toegepaste hoeveelheidToegepaste hoeveelheidToegepaste hoeveelheidToegepaste hoeveelheid    
Het verdient ook aanbeveling om zeker te stellen dat 
de hoeveelheid vet die in het lager wordt gebracht, 
overeen komt met de door de lagerfabrikant of de 
voertuigleverancier aangegeven hoeveelheid. In het 
algemeen is die aangegeven hoeveelheid geringer 
dan in eerste instantie wordt aangenomen. Een te 
grote hoeveelheid vet in het lager kan eveneens een 
drastische invloed hebben op de levensduur van het 
lager. 
 

Vermenging van vettenVermenging van vettenVermenging van vettenVermenging van vetten    
De samenstelling van Shell Gadus S3 V220C wijkt 
sterk af van die van andere vetten. Om die reden 
raden wij sterk af om het vet te mengen met andere 
smeermiddelen, te meer daar in de voorziene 
toepassingen en de daarbij voorziene lange 
nasmeertermijnen het optreden van ongewenste 
verschijnselen niet is uit te sluiten. 
 
Wanneer het mengen van vetten niet kan worden 
vermeden (lagers die worden nagesmeerd met een 
handvetspuit, chassisdraaipunten) dient de eerste 
keer zodanig veel vet te worden toegevoerd dat het 
uittreden van het nieuwe vet duidelijk kan worden 
geconstateerd. 
 
Maximum temperatuur Maximum temperatuur Maximum temperatuur Maximum temperatuur ----    nasmeerintervallennasmeerintervallennasmeerintervallennasmeerintervallen    
(*) De prestaties en de levensduur van lagervetten 
zijn sterk afhankelijk van de temperatuur (start-, 
bedrijfs- en piektemperaturen), van de 
nasmeerintervallen en van de hoeveelheid vet die 
wordt nagesmeerd. Voor toepassingen buiten het 
hiervoor opgegeven temperatuurgebied en voor 
toepassingen welke hier niet zijn genoemd raden wij 
u aan contact op te nemen met uw leverancier. 
 
Shell Gadus S3 V220C Shell Gadus S3 V220C Shell Gadus S3 V220C Shell Gadus S3 V220C is rood gekleurdis rood gekleurdis rood gekleurdis rood gekleurd....    
    

 


