Shell GADUS

LUBE-SHUTTLE®-VETPATRONEN
Apparatuur smeren met een standaard vetpistool
is een vieze en tijdrovende klus. Het is iets om
tegenop te zien en het wordt soms ook overgeslagen.
De gevolgen van onvoldoende smering kunnen ernstig
zijn: Extra kosten door snellere slijtage, onverwacht
onderhoudswerk en voortijdig uitvallen van apparaten
tasten de winstgevendheid van een bedrijf aan.
Er is echter een alternatief voor het efficiënt smeren
van apparatuur: Lube-Shuttle® -vetpatronen met
schroefsysteem. Nu Shell Gadus smeermiddelen
verkrijgbaar zijn als vetpatroon profiteert u zowel van
de voordelen van onze hoogwaardige smeermiddelen
als van de zeer betrouwbare en gebruiksvriendelijke
Lube‑Shuttle® -vetpatronen met schroefsysteem.

VOORDELEN VAN DIT SYSTEEM
Lube-Shuttle® is veilig en gemakkelijk te gebruiken
■■ Geen af te scheuren dop en geen gereedschap nodig om het
patroon te openen en na gebruik te sluiten. Dat betekent minder
afval en weinig risico dat het vet verontreinigd raakt of lekt op
apparatuur, gereedschap en kleding.
■■ Het vetpatroon is snel en zonder knoeien aan te brengen
en af te nemen, ontluchten is niet nodig.
■■ Stabiele schroefkop; de kans dat de schroefkop af breekt
is minder dan bij andere schroefsystemen.
■■ Betere bescherming van het vetpatroon door de metalen
behuizing van het vetpistool.
■■ In het vetpistool is te zien welke vetsoort wordt gebruikt
en de beschikbare hoeveelheid is makkelijk te controleren.
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Schroef de dop eraf
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Vacuümsysteem met aanvullende zuiger
maakt het pistool gemakkelijk te gebruiken
Het patroon is een afgesloten systeem en werkt met
een zuiger en vacuüm, zodat de zware veer en zuiger,
zoals in een standaard vetpistool, niet nodig zijn.
■■ Even drukken op de achterkant is voldoende om de
vetstroom op gang te brengen (er hoeft geen veer
ingedrukt te worden, dus er is geen kracht nodig).
■■ De vetstroom is gelijkmatig, zelfs als het vet minder
vloeibaar is.
■■

Duw een klein beetje vet
uit de hals van de buis
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Schroef het patroon
in het pistool

Lube-Shuttle® is een handelsmerk van MATO

Shell GADUS LUBE-SHUTTLE® -PATRONEN
Meerder systeemcomponenten verkrijgbaar

Past in alle vetpistolen:

Adapters verkrijgbaar voor Fuchs-, Kajo- en Lincoln-systemen.
■■ Handmatige vetpistolen voor zowel een- als tweehandig
gebruik, vetpistolen die werken op batterijen en vetpistolen
die werken met perslucht.
®
■■ Lube-Shuttle vetspuit LubeJet-eco werkt met perslucht en
wordt gebruikt voor het smeren van kettingen, staalkabels,
open tandwielen, rails, telescoopgieken, enzovoort.
■■ Verschillende slangen, buizen, aansluitingen en koppelingen.
■■

Grease dispenser
Lube-shot 400

Milieuvriendelijk

Side-lever grease gun

LubeJet-eco
grease spray gun

One-hand
grease gun

Het ontwerp van de zuiger minimaliseert lekkages en zorgt
dat het vet in het patroon vrijwel volledig gebruikt wordt,
wat tijd, geld en middelen bespaart.
®
■■ Lube-Shuttle patronen zijn recyclebaar. Ze worden
gemaakt plastic met een laag onzuiverheidsgehalte en er
blijft weinig vet achter in het lege patroon. Dat verzekert
optimale recycling en bescherming van het milieu.
■■

One-hand airoperated grease gun

Accu-Greaser 18V

AANVANKELIJK VERKRIJGBARE VETSOORTEN
SOORT

TYPE

Shell Gadus S1 V220 2

Multifunctioneel vet voor extreme druk

Shell Gadus S2 V100 3

Hoogwaardig multifunctioneel vet

Shell Gadus S2 V220 2

Hoogwaardig multifunctioneel vet voor extreme druk

Shell Gadus S2 V220AC 2

Hoogwaardig multifunctioneel vet voor extreme druk, roodkleurig
en waterbestendig

Shell Gadus S2 V220AD 2

Waterbestendig, hoogwaardig multifunctioneel vet met vaste smeermiddelen,
bestemd voor intensief gebruik

Shell Gadus S3 V220C 2

Premium multifunctioneel vet voor hoge temperaturen enextreme druk, roodkleurig

Shell Gadus S5 T460 1.5

Geavanceerd multifunctioneel vet voor hoge temperaturen, met lange levensduur

Glijlagers
Kogellagers
Hoge bedieningstemperatuur

TOEPASSINGEN

Elektromotoren
Schokbelasting

Natte omgeving
Extreme belasting

De vier eigenschappen die van essentieel belang zijn bij het kiezen van het juiste vet voor uw toepassing zijn vermeld in de naam
van Shell Gadus-vetsoorten:
■■
■■

Type
verdikkingsmiddel
Viscositeit olie

■■
■■

Bedieningsomstandigheden
en toepassing
NLGI-klasse (consistentie)

GEBRUIKTE LETTERS:
A
C
D
OG
Q
T
V

= Natte omgeving
= Gekleurd vet
= Bevat vaste delen, geschikt voor condities onder schokbelasting
= Open tandwielen
= Geluiddempende (stille) toepassingen
= Toepassing bij extreme temperaturen
= Veelzijdig, multifunctioneel

Shell Gadus is de merknaam van
alle smeermiddelen van Shell

Verdikkingsmiddel

Speciale omstandigheden of toepassingen

Shell Gadus S3 V460D 2
Prestatieniveau lopend van S1
tot S5 (hoger is beter)

Viscositeitsklasse
olie

NLGIklasse

Neem voor meer informatie contact op met:

Ga naar shell.com/lubricants
om te zien hoe we u kunnen helpen

