
Moderne hydraulische installaties worden steeds compacter en werken 

met hogere drukken, volumestromen en temperaturen. Alle reden voor 

Shell om het Tellus - programma hydraulische oliën aan te vullen met 

twee nieuwe varianten die bestand zijn tegen deze (veel) zwaardere 

omstandigheden. Het gaat hierbij om Tellus S2 MX voor toepassing  

in stationaire systemen en Tellus S2 VX voor stationaire én mobiele 

systemen. Naast een hoge weerstand tegen deze zware bedrijfs- 

omstandigheden bieden deze hydraulische oliën nog vele andere 

voordelen.

Hydraulische installaties zijn in alle gevallen 
volledig afhankelijk van de toegepaste olie 
wanneer het gaat om een betrouwbare en 
energie-efficiënte werking in combinatie 
met een lange levensduur. Dit betekent  
dat bij de keuze van een olie voor een 
specifieke installatie nauwkeurig moet 
worden gekeken naar de installatie zelf 
maar ook naar de omstandigheden waarin 
deze moet werken. Grootheden als druk en 
volumestroom maar óók temperatuur en 
andere omgevingsfactoren vormen dus de 
basis voor het maken van de juiste keuze.

Daarbij staan hydraulische installaties 
voortdurend onder invloed van ontwikke-
lingen in de markt. De vraag om steeds 

efficiëntere installaties heeft er bijvoor-
beeld toe geleid dat men compacter ging 
bouwen met als gevolg hogere drukken, 
temperaturen en volumestromen. Dit levert 
uitstekende en gewenste resultaten op met 
betrekking tot het energieverbruik, maar 
betekent ook een aanzienlijk zwaardere 
belasting van de hydraulische olie!

Tellus S2 VX en MX
Om die reden is Shell ruim tien jaar geleden 
al begonnen met de ontwikkeling van een 
nieuwe hydraulische olie in het Tellus  
programma (zie ook kader): Tellus S2.  
Zoals ook de andere varianten in het  
programma is deze olie beschikbaar in een 
MX uitvoering voor stationaire systemen en 

een VX variant voor zowel stationaire als 
mobiele systemen. De laatste is daarbij nog 
beter bestand tegen hogere temperaturen. 
Beide oliën zijn bovendien beschikbaar als 
waterbestendige VA en MA varianten.
 
Basisolie
Door een optimale afstemming van de 
minerale basisolie en de additieven, vol-
doen de S2 hydraulische oliën precies aan 
de eisen die de moderne, energie-efficiënte 
hydraulische systemen aan hun olie stellen. 
Qua basisolie is het opvallend dat Shell 
heeft gekozen voor een groep II basisolie-
formule. Jörg Spanke, Technisch Manager 
Shell Lubricants Noord-West Europa geeft 
aan: “Al eerder hebben we als Shell vastge-
steld dat de API groep I hydraulische oliën 
eigenlijk de ‘restjes’ zijn uit het verleden en 
dat groep II – door de goede eigenschap-
pen – steeds vaker wordt gebruikt in mo-
derne hydraulische installaties. Deze groep 
biedt vanuit de natuurlijke samenstelling 
betere eigenschappen ten aanzien van de 
oxidatiestabiliteit en het oppervlak; met 
andere woorden: door bescherming van de 
oppervlakken in je installaties (bijvoorbeeld 
van de pomp), worden er minder vuildeel-
tjes in het systeem gegenereerd. Wanneer 
je hier op de juiste manier gebruik van 
maakt, kun je een hydraulische olie ontwik-
kelen die een effectieve beheersing van 
slijtage en reinheidsklasse mogelijk maakt.”

Additieven
Wanneer we naar de additieven kijken 
gaat het onder meer om toevoegingen  
die beschermen tegen corrosie en slijtage, 
additieven die de afscheiding van water en 
lucht bevorderen en additieven die een 
bijdrage leveren aan de filtreerbaarheid  

of schuimvorming in de hand houden.  
Hiermee beschikken de Tellus S2 VX en MX 
oliën over uitstekende anti-slijtage eigen-
schappen en daarnaast een goede oxidatie- 
en thermische stabiliteit. Bovendien zijn ze 
beter filtreerbaar – ook onder vochtige 
omstandigheden – waardoor de kans op 
verstopping van het filter kleiner is. 
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Ondersteunt een lange levensduur en een 
energie-efficiënte en storingvrije werking

Shell Tellus hydrauliek oliën 
op een rijtje
Om een oplossing te bieden voor álle 
hydraulische installaties, elk met zijn 
eigen wensen en eisen, ontwikkelde 
Shell in de Tellus serie een compleet 
portfolio hydraulische oliën. Het port- 
folio is verdeeld in de M- en de V-serie 
waarbij de M-varianten specifiek be-
doeld zijn voor stationaire toepassingen 
terwijl de V-oliën zijn ontwikkeld voor 
toepassing in een breed temperatuur- 
bereik in zowel stationaire als mobiele 
toepassingen.

In beide series zijn vervolgens de  
varianten S1, S2, S3 en S4 te vinden.  
Hoe hoger het getal achter de letter, 
hoe beter de beschermende werking 
van de olie. De S4 groep hydraulische 
oliën onderscheiden zich bovendien 
door het feit dat het hier om een groep 
synthetische oliën gaat die maximale 
prestaties bieden ten aanzien van onder 
meer levensduur, energie-efficiëntie  
en temperatuurbereik. In de Tellus S2 
groep zijn bovendien de aparte water-
bestendige VA en MA uitvoeringen 
ontwikkeld. 

Te c h v e r t o r i a l

De inhoud van dit artikel ligt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.



interpreteren. Ook hierover is bij onze 
specialisten alle kennis aanwezig.”

Tot slot: Shell Tellus S2 MX en Shell Tellus 
S2 VX komen overeen met zowel eerder 
verschenen Shell Tellus hydraulische oliën 
als andere minerale hydraulische oliën. Dit 
maakt het voor gebruikers erg eenvoudig 
om in hun hydraulische systemen voordeel 
te ondervinden van deze nieuwe formule. 
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Ga voor meer informatie naar
shell.nl/tellus

Door de verschillende eigenschappen biedt 
Tellus S2 VX en MX een maximale bescher-
ming met als gevolg een minimale onver-
wachte downtime en bijbehorend onge-
pland onderhoud gecombineerd met een 
maximale, storingsvrije levensduur. 

Goed gebruik en onderhoud
Het kiezen van een juiste olie alleen biedt 
geen garantie voor een storingsvrije hydrau- 
lische installatie. Minimaal zo belangrijk is 
het juiste gebruik van een hydraulische olie 
waarbij onderhoud een cruciale factor is. 
Jörg Spanke: “Om die reden leggen we als 
Shell onze focus niet alleen op de ontwik-
keling van nieuwe en kwalitatief hoog-
waardige smeermiddelen, maar ook op het 
ondersteunen van onze klanten om deze 
middelen goed te gebruiken. Hierbij geven 
we advies ten aanzien van bijvoorbeeld het 
vervangen van olie waarbij het spoelen van 
het systeem een belangrijk element is. 
Daarnaast zijn een juiste filtratie en  
monitoring van de reinheidsklasse en samen- 
stelling van de olie thema’s die een belang-
rijke rol spelen wanneer het gaat om het 
behoud van de kwaliteit van de olie. Denk 
hierbij ook aan de manier waarop oliemon-
sters moeten worden genomen en de vraag 
wie er in staat is om de analysewaarden uit 
het laboratorium op de juiste manier te 
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Shell Tellus S2 VX en MX olie 
voldoet aan zware Bosch  
Rexroth specificatie
Als specialist op onder andere de ont-
wikkeling van (zware) hydraulische 
installaties, ontwikkelde Bosch Rexroth 
een eigen specificatie voor hydraulische 
oliën. De hierbij behorende prestatietest 
die aantoont of een olie voldoet, is één 
van de beste testen voor hydraulische 
vloeistoffen onder laboratorium 
omstandigheden. 

Test 
De RFT-APU-CL proeftest is een closed 
loop test die een hydraulische pomp en 
hydraulische motor combineert. Beide 
componenten, inclusief de hydraulische 
olie, worden gedurende deze test maxi-
maal belast in drie fases. De testcriteria 
omvatten onder meer gewicht van de 
componenten, maatveranderingen, olie 
analyse, materiaalcompatibiliteit en 
efficiëntie. “Dit zijn zware condities 
voor iedere vloeistof” geeft Jörg Spanke 
aan. “Niet zonder trots kan ik aangeven 
dat de nieuwe Shell Tellus S2 VX en MX 
tot de eerste hydraulische oliën behoren 
die hieraan voldoen.”


