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Shell Advance VSX 2 
 
 
 
SEMI-SYNTHETISCHE TWEETAKTOLIE VOOR MOTORFIETSEN 
 
 
 
• biedt uitstekende bescherming van de motor 
• houdt de motor schoon 
• voorkomt dichtkolen van de uitlaat 
• verzekert probleemloos motorgedrag 
• zelfmengend 
 
 
TOEPASSING 
 
Shell Advance VSX 2 is speciaal ontwikkeld voor 
lucht- of watergekoelde tweetaktmotoren van motor-
fietsen. Het product is geschikt voor zowel mengsme-
ring als olie-injectie en voor zowel loodhoudende als 
ongelode benzine. 
 
 
EIGENSCHAPPEN 
 
Shell Advance VSX 2 geeft door toepassing van 
hoogwaardige synthetische- en minerale basisoliën 
een uitstekende bescherming tegen slijtage, vreten en 
vastlopen, en brengt onder alle rijomstandigheden 
een perfecte smering tot stand. 
 
Shell Advance VSX 2 geeft een nagenoeg restloze 
verbranding, waardoor ontkolen overbodig is en er 
minder zichtbare uitlaatrook wordt geproduceerd; dit 
betekent ook minder luchtverontreiniging. 

De uitstekende verbrandingseigenschappen van Shell 
Advance VSX 2 dragen bij aan probleemloos motor-
gedrag. 
 
 
SAMENSTELLING 
 
Shell Advance VSX 2 bestaat grotendeels uit syntheti-
sche basisolie, minerale basisolie en een uitgebalan-
ceerd additievenpakket, dat speciaal voor tweetakt 
motorfietsen is ontwikkeld. 
 
 
SPECIFICATIES 
 
Shell Advance VSX 2 voldoet aan de volgende 
specificaties: 
 
API TC 
ISO-L-EGD 
JASO FC 

 
Shell Advance VSX 2 overtreft voorts de eisen van de 
belangrijkste motorfietsfabrikanten. 
 

 
 
ANALYSECIJFERS 
 
kleur - visueel rood 
viscositeit bij 40 ºC, mm²/sec ISO 3104 67,0 
viscositeit bij 100 ºC, mm²/sec ISO 3104 9,1 
viscositeitsindex - ISO 2909 111 
dichtheid bij 15 ºC, kg/m³ ISO 3675 863 
vlampunt (Cleveland, oc), ºC ISO 2592 132 
pourpoint, ºC ISO 3016 -20 
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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. 

 

 


