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Shell Gadus S3 V460D 
Voorheen : Shell Retinax SDX 
 
 
VET VOOR BOUWMACHINES WERKEND ONDER EXTREME OMSTANDIGHEDEN 
 
 
• uitzonderlijk goede bescherming tegen slijtage, 

zelfs onder extreme omstandigheden 
• uitstekende waterbestendige en hechtende 

eigenschappen 
• uitstekende mechanische stabiliteit 
• geschikt voor hoge gebruikstemperaturen (tot aan 

160 °C) 
• zeer lange levensduur van sterk belaste glijlagers 
 
 
TOEPASSING 
 
Shell Gadus S3 V460D is een speciaal vet van zeer 
hoge kwaliteit specifiek ontworpen voor de smering 
van allerlei onderdelen van bouwmachines waar een 
perfecte smering wordt verlangd onder de meest 
uitzonderlijke omstandigheden (hoge temperatuur, 
schokbelasting, kans op wegwassen van de 
smeerfilm door water). Vanwege zijn bijzondere 
consistentie kan Shell Gadus S3 V460D tevens 
worden gebruikt voor de smering van componenten 
van industriële apparatuur voorzien van centrale 
vetsmeersystemen. 
 
Het vet kan worden ingezet over een temperatuurge-
bied dat loopt van –20 °C tot +16O °C.  
 
 
EIGENSCHAPPEN 
 
Shell Gadus S3 V460D beschikt over een zeer 
viskeuze basisolie en een bijzonder pakket 
additieven versterkt met molybdeendisulfide, hetgeen 
een adequate smeerfilm garandeert onder alle 
omstandigheden. Het overtreft de hoogste eisen van 
fabrikanten van bouwmaterieel, zoals bijvoorbeeld 
de Caterpillar MPGM vereisten. 
 
De “lithiumcomplex indikker” van Shell Gadus S3 
V460D zorgt voor een excellent gedrag bij 
aanwezigheid van water, met als gevolg slechts een 

gering verlies aan consistentie en een geringe 
milieubelasting door wegwassen van het 
smeermiddel. Een speciaal additief verbetert de 
hechtende eigenschappen op metalen, hetgeen een 
optimale bescherming geeft tegen binnendringen van 
water, stof, fijn steenslag etc, en er voor zorgt dat het 
vet een uitstekende bescherming geeft tegen 
corrosie, vooral onder vochtige omstandigheden. 
 
De uitstekende mechanische stabiliteit van het bij 
Shell Gadus S3 V460D gebruikte zeepskelet 
vermindert het weglekken van het vet uit glijlagers, 
vooral wanneer deze aan trillingen zijn blootgesteld. 
Deze eigenschap, gecombineerd met de hoge 
weerstand tegen wegwassen door water, zorgt 
ervoor dat het vetverbruik lager zal zijn dan bij 
gebruik van een conventioneel vet. 
 
Het zeer hoge druppelpunt van Shell Gadus S3 
V460D maakt het vet zelfs geschikt voor 
toepassingen in onderdelen die zeer warm worden, 
tot aan temperaturen van 160 °C. 
 
Het speciale “extreme omstandigheden karakter” 
(hoge temperatuur, erg hoge belasting) van Shell 
Gadus S3 V460D maakt het vet het aangewezen 
product voor die toepassingen waar een zeer hoge 
levensduur van gesmeerde onderdelen zeker moet 
worden gesteld en waar de factor 
“toerental/omtreksnelheid” betrekkelijk laag is. 
 
 
SAMENSTELLING 
 
Shell Gadus S3 V460D is samengesteld uit een 
minerale basisolie met hoge viscositeit en een 
lithiumcomplex zeepskelet waaraan een anti-oxidant, 
anti-corrosie-, anti-slijtage- en EP-additieven, 
molybdeendisulfide en een hechtend additief zijn 
toegevoegd om het prestatieniveau te optimaliseren. 
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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. 

 

ANALYSECIJFERS 
 
NLGI getal - - “1.5” 
kleur - visueel zwart 
viscositeit basisolie bij 40 °C, mm²/s ISO 3104 460 
viscositeit basisolie bij 100 °C, mm²/s ISO 3104 31 
penetratie (gekneed) bij 25 °C, 0,1 mm ISO 2137 275-305 
druppelpunt, °C ISO 2176 >240 

 
 
OPMERKINGEN 
 
Shell Gadus S3 V460D kan worden gemengd met 
conventionele vetten op basis van een lithiumzeep en 
een minerale basisolie. 
 
De prestaties en de levensduur van vetten 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 tempe-
ratuurgebied en voor toepassingen welke hier niet 
zijn genoemd raden wij u aan contact op te nemen 
met uw leverancier.

 
 


