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Shell Helix Diesel HX5 15W-40 
 
 
 
MODERNE MOTOROLIE VOOR PERSONENAUTO’S EN LICHTE BEDRIJFSWAGENS MET DIESELMOTOREN 
 
 
 
• motorolie op minerale basis voor dieselmotoren 
• betrouwbare smeerprestaties en goede bescher-

ming van de motor 
• stabiel multigradekarakter 
 
 
TOEPASSING 
 
Shell Helix Diesel HX5 15W-40 kan worden toege-
past in dieselmotoren met of zonder turbo of katalysa-
tor van personenauto's en lichte bedrijfswagens, die 
in normale omstandigheden worden gebruikt. 
 
 
EIGENSCHAPPEN 
 
Shell Helix Diesel HX5 15W-40 is een door Shell 
ontwikkelde motorolie van goede kwaliteit.Deze mi-
nerale multigrade olie, voorzien van moderne addi-
tieven verwant aan die van de andere Shell Helix 
motoroliën, zorgt voor een schone motor en beper-
king van het olieverbruik. 
 
 

SAMENSTELLING 
 
Shell Helix Diesel HX5 15W-40 bestaat uit door 
Shell vervaardigde minerale basisoliën met een hoge 
viscositeitsindex, en een pakket moderne additieven. 
 
 
SPECIFICATIES 
 
Shell Helix Diesel HX5 15W-40 voldoet aan de vol-
gende specificaties: 
 
ACEA (A2/)B2 
API CF 
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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 
 
SAE getal - SAE J300 15W-40 
viscositeit bij 40 ºC, mm²/sec ISO 3104 105,4 
viscositeit bij 100 ºC, mm²/sec ISO 3104 13,9 
viscositeitsindex - ISO 2909 132 
dichtheid bij 15 ºC, kg/m³ ISO 3675 885 
vlampunt, (Cleveland, oc), ºC ISO 2592 220 
pourpoint, ºC ISO 3016 -30 

 
 


