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Shell Tellus Oil T  
< the next generation > 
 
 
 
HOOGWAARDIGE HYDRAULISCHE OLIE, MET EEN GROOT TEMPERATUURBEREIK, THERMISCH STABIEL EN 
GOED FIJNFILTREERBAAR 
 
 
 
• hoog hydraulisch rendement bij sterk wisselende 

temperaturen 
• zeer goede oxidatie- en thermische stabiliteit 
• zeer goede filtreerbaarheid 
• geringe neiging tot schuimvorming 
• goede water- en luchtafscheiding 
• zeer effectieve bestrijding van “stick-slip” 

verschijnselen 
 
 
TOEPASSING 
 
Shell Tellus T wordt door alle vooraanstaande hy-
drauliek componentbouwers aanbevolen als hydrau-
lisch medium. In het bijzonder in systemen die met 
lage en met hoge werkdrukken en belastingen inten-
sief worden gebruikt, èn tevens te maken hebben met 
wisselingen in werktemperatuur. 
Voorbeelden van toepassing zijn:  
hydraulische graafmachines en ander grondverzet-
materieel, 
havenkranen en hefwerktuigen zoals vorkheftrucks, 
hydraulisch aangedreven werktuigen aan boord van 
schepen en 
buiten opgestelde hydraulische apparatuur in de in-
dustrie. 
 
 
EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN 
 
BREED TEMPERATUURINZETGEBIED 
Door de hoge viscositeitsindex heeft Shell Tellus T 
een optimale viscositeit bij lage starttemperaturen 
waardoor slechts een korte opwarmtijd van de ma-
chine nodig is. Een korte opwarmtijd van de ma-
chine tijdens de opstart fase geeft weinig productivi-
teitsverlies door een snelle bediening, minimaal ge-
vaar voor pompcavitatie en beperkte energieverlie-
zen. 

Shell Tellus T bevat een nieuwe generatie viscositeits-
index verbeteraar (speciale polymeer technologie). 
Hierdoor verkrijgt Tellus T een hoge “shear” –stabili-
teit, waardoor de goede multi-grade werking ook bij 
langdurige inzet wordt behouden.  
 
OXIDATIE STABILITEIT 
De oxidatie stabiliteit en de weerstand tegen verou-
dering van Shell Tellus zijn bijzonder hoog, ook in 
de aanwezigheid van lucht, water en katalysatoren 
zoals koper. In de Turbine Oil Stability Test (TOST) 
doorstaat de Shell Tellus olie langdurige zware kwel-
ling. De bevindingen van geringe verzuring & koper-
corrosie en minimale afzettingen gedurende deze 
test, laat zich vertalen naar een lange olie standtijd 
en lagere onderhoudskosten. 
 
THERMISCHE STABILITEIT 
De hoge thermische stabiliteit van de speciaal gese-
lecteerde basis oliën en additieven maakt de toepas-
sing mogelijk in moderne en zwaar belaste hydrauli-
sche systemen, die ook dienen te werken bij hogere 
temperaturen. Deze weerstand tegen hogere tempe-
raturen verminderen het risico op b.v. afzettingen wat 
ten goede komt van de zuiverheid van de olie en 
ook de machine inzetbaarheid. 
 
HYDROLYTISCHE STABILITEIT 
Shell Tellus heeft een excellent chemische bestendig-
heid, ook in de aanwezigheid van water, waardoor 
de olie standtijden kunnen toenemen en het gevaar 
op corrosie en roestvorming verminderen. 
 
GOEDE WATERAFSCHEIDING 
Vanzelfsprekend heeft Shell Tellus een goede water-
afscheiding en vertonen deze producten ook een 
goede bescherming tegen corrosie met zowel zoet 
als met zout water. In veel hydraulische systemen is 
de temperatuur te laag om water te laten verdam-
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pen. Het is voor een hydraulisch systeem daarom be-
langrijk dat water snel wordt afgescheiden. 
 
GOEDE LUCHTAFSCHEIDING EN MINALE 
NEIGING TOT SCHUIMVORMING 
Met de juiste combinatie en dosering van additieven 
wordt een goede luchtafscheiding verkregen zonder 
afbraak te doen aan het schuimgedrag. Een goede 
luchtafscheiding is noodzakelijk omdat hierdoor 
pompcavitatie en samendrukbaarheid van het hy-
draulisch medium worden vermeden 
 
GEAVANCEERDE SLIJTAGE BESCHERMING 
Shell heeft gekozen voor een geavanceerde techno-
logie met betrekking tot bescherming tegen pompslij-
tage. Hierdoor worden zeer goede resultaten be-
haald in b.v. de schottenpomp testen volgens de  
DIN 51389-2, Denison T6C (droog en nat) alsmede 
ook de Vickers 35VQ25 Test en de Axiale plunjer-
pomp testen zoals b.v. de Denison P46 Test. Een be-
tere slijtage bescherming draagt bij aan een langere 
component levensduur. 
 
LAGE WRIJVINGSWEERSTAND 
Shell Tellus bestrijdt “stick-slip” zeer effectief en reali-
seert daardoor soepele bewegingen. “Stick-slip” kan 
hinderlijke trillingen en lawaai tot gevolg hebben. 
Door de toepassing van moderne afdichting materia-
len in hydraulische cilinders kunnen bij lage belasting 
en langzame bewegingen systemen gevoeliger zijn 
voor “stick-slip”. 
 
GOEDE FILTREERBAARHEID 
Shell Tellus is goed filtreerbaar en maakt het mogelijk 
filters toe te passen met filterfijnheid < 3 micron. Ook 
blijft de goede filtreerbaarheid behouden bij b.v. 
waterbesmetting. Met het toenemende gebruik van 
fijnfilters in moderne hydraulische systemen is dit es-
sentieel om minimale filterkosten te realiseren. 
 
 

SAMENSTELLING 
 
Shell Tellus T is samengesteld uit eerste kwaliteit mi-
nerale basisoliën en een uniek, gepatenteerd recept 
van additieven. 
 
 
SPECIFICATIES 
 
Shell Tellus voldoet aan de volgende specificaties: 
 
Cincinnati Milacron P68 (ISO 32) 
Cincinnati Milacron P70 (ISO 46) 
Cincinnati Milacron P69 (ISO 68) 
Denison HF 0 
Denison HF 1 
Denison HF 2 
Bosch Rexroth 
Eaton (Vickers) I-286 S 
Eaton (Vickers) M-2950 S 

 
Shell Tellus voldoet aan de volgende normen: 
 
DIN 51524-3 klasse HVLP 
ISO 11158 HV 
ASTM D 6158 / 05 HV 
AFNOR NF-E 48-603 
Swedish Standard SS 15 54 34 AM 
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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 
 
Shell Tellus Oil T   15 22 32 46 68 100 
ISO classificatie   HV HV HV HV HV HV 

         
dichtheid bij 15 °C, kg/m³ ISO 3675 871 872 872 872 877 889 
viscositeit bij -20 °C, mm²/s ISO 3104 340 695 1300 2350   
viscositeit bij 40 °C, mm²/s ISO 3104 15 22 32 46 68 100 
viscositeit bij 100 °C, mm²/s ISO 3104 3,7 4,8 6,1 7,9 10,5 14 
viscositeitindex, - ISO 2909 142 142 143 143 142 142 
vlampunt (Cleveland, open cup), °C ISO 2719 170 190 210 225 225 225 
pourpoint, °C ISO 3016 -42 -42 -39 -39 -36 -33 

 
 
OPMERKINGEN 
 
Shell Tellus T is ook geschikt voor de smering van 
veel industriële machines van zeer uiteenlopende 
aard, zoals matig belaste tandwieloverbrengingen, 
lagers en andere machineonderdelen. 
 
Shell Tellus T kan door zijn geringe temperatuurge-
voeligheid het aantal noodzakelijke hydraulische en 
andere smeeroliën sterk beperken. 
 

Indien een groter temperatuurbereik gewenst is, is 
Shell Tellus TX te overwegen, en bij extreem lage 
temperaturen Shell Tellus Arctic. 
 

 


