
Bảng Thông số Kỹ thuật

Shell Roll Collar VS 20 

Dầu bôi trơn vành tỳ của trục cán cho máy phay chi tiết gia nhiệt 

Shell Roll Collar VS 20 giảm độ mài mòn trên vành tỳ của trục cán máy phay chi tiết. 

_______________________________________________________________________________ 

Sử Dụng 

Shell Roll Collar VS 20 là dầu bôi trơn 
được thiết kế để làm giảm độ mòn trên 
vành tỳ của trục cán máy phay chi tiết. 
Shell Roll Collar VS 20 thường được dùng 
kết hợp với chuỗi sản phẩm của dầu Shell 
Fenella SRH. 

Shell Roll Collar VS 20 có chứa hệ phụ gia 
chống mài mòn rất hiệu quả, loại này có 
thể hoạt động ở nhiệt độ cao. Sản phẩm 
này được thiết kế đặc biệt để chống làm 
trôi nước, không dùng chất phụ gia có 
chứa kim loại nặng hoặc halogen. 

 
Shell Roll Collar VS 20 
• Giảm độ mài mòn 
• Cải thiện năng suất với mức tiêu hao ít  
• Kéo dài tuổi thọ trục cán  

Shell Roll Collar VS 20 không dễ nhũ hóa 
và có thể được dùng trong cả hệ thống 
tiên tiến tinh vi và truyền thống.  

 
Mức tiêu hao dầu thay đổi tùy theo hệ thống 
ứng dụng nhưng có thể rất thấp, vì thế giảm 
thiểu lượng dầu trong hệ thống làm mát bằng 
nước.

Bảo quản 

Giữ không kết đông. Sản phẩm được giữ ở 
nhiệt độ tối đa 60°C trong thời gian ngắn. Dầu 
này được khuyến cáo bảo quản khi tiếp xúc 
lâu dài ở nhiệt độ tối đa 40°C. 

Sức khỏe và An toàn 

Để có thêm hướng dẫn về sức khỏe và an 
toàn xin tham khảo thêm tài liệu về an toàn 
sản phẩm Shell tương ứng, liên hệ với nhân 
viên của Shell để có thêm thông tin. 

Bảo vệ Môi trường 

Đưa dầu đã qua sử dụng đến điểm thu gom 
quy định. Không xả ra cống rãnh, đất hay 
nước. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Các Tính Chất Lý Học Điển Hình 
 Shell Roll Collar VS 20 
Về ngoại quan Dầu nhớt nâu sậm 
Tỉ trọng tại 15°C 0.920 
Độ nhớt (Động học) tại 100°C      cSt 70 
Trị số axit  (mgKOH/g) 12 
Chỉ số xà phòng hóa  (mgKOH/g) 32 
Điểm Chớp cháy COC                           °C 282 
 
Các tính chất này đặc trưng cho sản phẩm hiện hành. Những sản phẩm trong tương lai của Shell 
có thể thay đổi chút ít cho phù hợp theo quy cách mới của Shell. 
 

 


