
Gelecek sentetikle ilerliyor.

Deponuza siz de
gelece¤i doldurun.

Shell V-Power Diesel:

� Almanya’da ilk yenilikçi sentetik katk›l›
GTL dizel yak›t›

� GTL, geleneksel dizel katk›lar›na göre
emisyon de¤erlerini düflürür

� motor içinde optimal yanma sa¤lar

� yeni yüksek performans katk› paketi
sayesinde dizel yak›tlara özgü art›klar›
temizler ve motoru daha iyi korur

� bu sayede motorun at›l kalana perfor-
mans kaynaklar›n› harekete geçirir

� bütün dizel motorlar için uygundur

� Shell V-Power Diesel, Shell taraf›ndan
sunulan ek bir yak›t seçene¤idir

Shell V-Power Diesel sadece
Shell’de bulunur.

shell.de



Jutta Kleinschmidt, Volkswagen Race-Touareg’iyle s›n›rlar›n
ötesine geçiyor.

Jutta Kleinschmidt, Volkswagen pilotu, büyülendi:

«Shell V-Power Diesel bugüne
kadar sürdü¤üm en iyi 
dizel yak›t»,
Paris-Dakar 2001 rallisi birincisi böyle diyor.

Otomobil dizel motoru art›k bir yüksek teknoloji tahrik ünitesi
haline gelmifltir. fiimdi Shell, gerçek bir yak›t devrimi ile bu
geliflmeyi izliyor:

Shell V-Power Diesel Almanya’da ilk yenilikçi
sentetik katk›l› GTL dizel yak›t›d›r.

GTL: Görülebilir berrakl›k.

GTL, patenti Shell’e ait bir yöntemle üretilmektedir. En önemli
özelli¤i çok yüksek bir Ketan say›s›na (yanabilirlik) ve yüksek
bir berrakl›k derecesine sahip olmas›d›r:

� motor içindeki yanma en optimal düzeydedir

� emisyon, geleneksel dizel katk›lar›na göre düflürülür

� bu sentetik katk›lar sadece Shell’de bulunur

ek olarak dizel yak›tlara özgü art›klar› temizleyen ve bu
sayede motorun at›l performans kaynaklar›n›
harekete geçiren yeni bir yüksek performans katk›
paketi bulunur.

Benzersiz bileflim sayesinde Shell V-Power Diesel
afla¤›daki alanlarda kalite ç›tas›n› yükseltmifltir;

� motor temizli¤i,

� yanma,

� ve performans art›r›m›.

Gelecek sentetikle ilerliyor.
Shell V-Power Diesel, Shell taraf›ndan motor temizli¤inde,
yanmada ve performans art›r›m›nda kaliteyi yükseltmek
amac›yla gelifltirilmifltir. En önemli özelli¤i kullan›lan GTL
teknolojisidir.

Shell V-Power Diesel, Shell araflt›rma laboratuarlar›nda
gelifltirildi ve Audi ile Volkswagen’in önde gelen dizel
uzmanlar› taraf›ndan tüm testlerden geçirildi. Bu flekilde
Almanya’da benzersiz bir dizel yak›t› gelifltirilmifl oldu.

GTL teknolojisine sahip
Shell V-Power Diesel.

«Shell V-Power Diesel, dizel
motorlarda performans›n, tüke-
timin ve emisyonun iyilefltiril-
mesini sa¤lamak amac›yla
gelifltirilmifltir. Shell V-Power
Diesel, böylece gelece¤in motor
teknolojilerine götüren yolu
açm›flt›r.»

Bu sözler, Shell V-Power Diesel’in
yo¤un testlerinden sonra her konuda
ikna olmufl Audi ve Volkswagen’in 
dizel uzmanlar›na ait. 

Shell V-Power Diesel; Audi ve Volkswagen tara-
f›ndan test edildi ve onayland›.

Geleneksel dizel

yak›tlar›n›n (sa¤da) 

ve GTL’in (solda) 

berrakl›¤›.


