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Shell Spirax S4 G 75W-80 
Vervangt: SF 5288  
 
 
SPECIALE TRANSMISSIEOLIE VOOR VERSNELLINGSBAKKEN VAN PEUGEOT, CITROËN, RENAULT  
 
 
 
• verzekert soepel schakelgedrag, vooral bij lage 

temperatuur 
• bestand tegen zware belasting 
• goede bescherming tegen mechanische en cor-

rosieve slijtage 
• zeer stabiel reologisch gedrag (viscositeit/ 

temperatuur) waarborgt uitstekende smeerpres-
taties 

 
 
TOEPASSING 
 
Shell Spirax S4 G 75W-80 is bedoeld voor gebruik 
in handgeschakelde versnellingsbakken en versnel-
lingsbak/bruggroepen van Peugeot, Citroën en 
Renault. 
 
 
EIGENSCHAPPEN 
 
Shell Spirax S4 G 75W-80 beschikt over een uitste-
kende thermische- en oxidatiestabiliteit, geeft een 
goede bescherming tegen corrosie en slijtage en ver-
toont een reologisch gedrag (verandering van de vis-
cositeit onder invloed van de temperatuur) dat spe-
ciaal is aangepast aan de specificaties die door de 
fabrikanten van de genoemde voertuigen worden op-
gegeven.  
 
Met Shell Spirax S4 G 75W-80 worden na een 
koude start de schakelproblemen verminderd en het 
verschijnsel van borrelende olie beperkt. 
 
 

SAMENSTELLING 
 
Shell Spirax S4 G 75W-80 is samengesteld uit ge-
selecteerde minerale basisoliën en een specifiek op 
de toepassing toegesneden pakket additieven. 
 
 
SPECIFICATIES 
 
Shell Spirax S4 G 75W-80 voldoet aan de volgen-
de specificaties: 
 
API GL-4 
PSA Standard B71 2315 
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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. 

 

ANALYSERESULTATEN 
 
SAE-getal - SAE J306 75W80W 
viscositeit bij 40 °C, mm²/s ISO 3104 47,0 
viscositeit bij 100 °C, mm²/s ISO 3104 8,1 
viscositeitsindex - ISO 2909 146 
dichtheid bij 15 °C, kg/m3 ISO 12185 891 
gietpunt,  °C ISO 3016 -39 
vlampunt (Cleveland, oc) °C ISO 2592 185 
 
 


