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UMA GAMA DE ÓLEOS PARA 
COMPRESSORES DE AR QUE SATISFAZ 
AS SUAS NECESSIDADES
Para superar os desafios colocados pela vasta gama de 
compressores e de aplicações de ar, a Shell concebeu um 
portfólio de óleos que lhe permite escolher o produto que 
corresponde às suas necessidades.

A gama de óleos para compressores de ar Shell Corena foi 
desenvolvida de forma que os operadores possam selecionar o 
óleo que melhor rentabilize as suas operações, proporcionando 
melhor proteção contra o desgaste, maior durabilidade e uma 
grande eficiência ao sistema.

O DESEMPENHO COM QUE PODE 
CONTAR
Os óleos para compressor de ar da Shell são 
desenvolvidos em estreita cooperação com os clientes 
e com os fabricantes de equipamento. A gama 
Shell Corena é bem conhecida dos fabricantes de 
equipamento e já ficou comprovado, em aplicações 
reais, que o seu desempenho ajuda a reduzir a 
possibilidade de ter problemas com o equipamento.

PROPORCIONA VALOR EM SITUAÇÕES REAIS
Os utilizadores dos óleos Shell Corena de várias indústrias estão a 
beneficiar do desempenho de lubrificação comprovado, que adiciona 
valor às suas operações. Por exemplo, ao mudarem para o Shell Corena 
S4 R, alguns clientes estão a melhorar a produção e a cortar nos custos 
de manutenção
n	aumentando os intervalos de mudança do óleo até 100% em 

comparação com óleos convencionais
n	aumentado a vida útil do equipamento: uma empresa de cimento está 

a utilizar os seus compressores durante três vezes mais tempo entre as 
revisões

n	 reduzindo as temperaturas de funcionamento elevadas, provocadas 
pelo espessamento do óleo original, impedindo que as válvulas possam 
funcionar eficientemente.

Shell Corena S4 R – Para a maior durabilidade na gama Shell
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PROTEÇÃO CONTRA O DESGASTE
O desgaste excessivo pode comprometer seriamente a durabilidade 
e a eficiência de um compressor de ar. A gama Shell Corena inclui 
óleos específicos para compressores rotativos, concebidos para 
controlar o desgaste das palhetas e dos parafusos, e óleos para 
compressores alternativos, especificamente para controlar o desgaste 
dos cilindros, dos segmentos dos pistões e das válvulas.

Sejam quais forem as suas necessidades técnicas e condições 
operacionais, existe um óleo Shell que o ajudará a rentabilizar ao 
máximo o seu investimento no equipamento. A gama Shell Corena 
inclui os óleos sintéticos mais recentes, para uma melhor proteção 
contra o desgaste em condições com temperaturas elevadas e 
operações prolongadas.

DURABILIDADE DO ÓLEO
Quanto maior for a durabilidade do óleo, menor será a necessidade 
de manutenção do equipamento, o que significa que a operação 
pode continuar sem ser interrompida. A gama Shell Corena 
permite-lhe equiparar a durabilidade do óleo às suas necessidades 
operacionais.

De óleos normais para aplicações de duração normal até óleos 
sintéticos avançados que podem durar até três anos, a gama Shell 
Corena permite-lhe escolher o óleo certo para as suas necessidades.

EFICIÊNCIA DO SISTEMA
A perda de pressão nos compressores gastos pode reduzir a 
eficiência operacional e aumentar os custos. Os óleos Shell 
Corena foram concebidos para promoverem a eficiência do 
sistema, suprimindo a espuma, libertando o ar preso e separando 
rapidamente a água condensada. Os óleos também ajudam 
a reduzir o desgaste, o que ajuda a manter os compressores a 
funcionar da forma prevista.

CADA PEÇA DA SUA MÁQUINA OU PARTE DO SEU 
PROCESSO FOI CUIDADOSAMENTE CRIADO, POR 
ISSO, QUER CERTIFICAR-SE DE QUE O LUBRIFICANTE 
ESCOLHIDO FOI CONCEBIDO PARA GARANTIR QUE O 
EQUIPAMENTO ESTÁ BEM PROTEGIDO E FUNCIONA 
COM EFICIÊNCIA.

P
R
O

TE
Ç
Ã

O
 C

A
D

A
 V

EZ
 M

A
IS

 E
FI

C
IE

N
TE

Óleos para compressores de ar rotativos de 
parafuso ou de palheta, para utilizar  
em compressores de ar estacionários e móveis

Óleos para compressores de ar alternativos (de 
pistão), para um funcionamento seguro e fiável em 
aplicações exigentes de alta pressão
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A GAMA  
SHELL CORENA “R”

A GAMA  
SHELL CORENA “P”

Melhor proteção, maior 
durabilidade e sistema mais 
eficiente 

Melhor proteção, maior 
durabilidade e sistema mais 
eficiente 

SINTÉTICO
 Durabilidade extra
 Maior eficiência
 Aplicações exigentes

 Proteção de confiança 
 Aplicações de duração normal

 Grande durabilidade
 Elevada eficiência

Shell Corena S4 R

Shell Corena S3 R

Shell Corena S2 R

Melhor proteção e 
maior durabilidade

SINTÉTICO
 Durabilidade extra
 Maior eficiência
 Aplicações exigentes

 Proteção de confiança 
 Aplicações de duração normal

Shell Corena S4 P

Shell Corena S2 P

Temperaturas elevadas

Compressores móveis

Compressores de ar 
rotativos de parafuso ou 
de palheta

LEGENDA DOS SUFIXOS DO 
NOME DO PRODUTO

LEGENDA DOS ÍCONES DE APLICAÇÃO 

P = Compressores de ar de  
alta pressão/alternativos (de pistão)

R = Compressores de ar rotativos 
de parafuso ou de palheta

Aplicações de 
fábrica/em máquinas

Compressores de ar 
alternativos (de pistão)



shell.com/lubricants

Produto Vantagens Tecnologia Graus de 
viscosidade 
ISO

Especificações e aprovações
(Pode obter informações detalhadas sobre a aprovação de todos 
os produtos junto do representante da Shell; as aprovações e as 
indicações variam consoante o grau de viscosidade.)

Shell  
Corena S4 R

n	Grande durabilidade e 
maior eficiência

n	Aplicações exigentes
n	Compressores de ar 

rotativos

Sintético, sem 
cinzas, avançado

32, 46, 68 Aprovado por: O Shell Corena S4 R 68 está aprovado pela ABB para 
utilização em turbocompressores VTR, com um intervalo máximo de 
mudança do óleo de 5000 horas  
(HZTL 90617, lista 3a)
Normas da indústria: ISO 6743-3A DAJ

Shell  

Corena S4 P
n	Grande durabilidade e 

maior eficiência
n	Aplicações exigentes
n	Compressores de ar 

alternativos

Sintético, sistema de 
aditivos avançado

68, 100 Normas da indústria: ISO 6743-3: 2003 DAB (utilização exigente); 
DIN 51506 VDL/DP 6521-L-DAB (utilização média); EN 12021

Shell  

Corena S3 R
n	Grande durabilidade 
n	Maior eficiência
n	Compressores de ar 

rotativos

Convencional, 
sistema de aditivos 
avançado

32, 46, 68 Normas da indústria: ISO 6743-3A DAH, DAJ

Shell  

Corena S2 R
n	Proteção de confiança 
n	Aplicações de duração 

normal
n	Compressores de ar 

rotativos

Convencional, 
detergente

46, 68 Normas da indústria: ISO 6743-3A DAH 

Shell  
Corena S2 P

n	Proteção de confiança 
n	Aplicações de duração 

normal
n	Compressores de ar 

alternativos

Convencional  68.100, 150 Normas da indústria: ISO 6743-3A DAA (utilização normal)

Óleos para compressores específicos

Shell 

Corena S3 RJ

n	Grande durabilidade
n	Aplicações com 

compressor japonês

Semi-sintético 32 - 

Óleos de 
refrigeração Shell

Uma gama de óleos especializados, adequados para sistemas de 
refrigeração a dióxido de carbono, amoníaco e hidrofluorcarbonetos

Contacte o seu representante da Shell para mais informações

Óleos para 
compressores de 
gás Shell

Uma gama de óleos especializados, adequados para aplicações de 
compressão de hidrocarboneto e de gás químico

Contacte o seu representante da Shell para mais informações

PORTFÓLIO COMPLETO DE PRODUTOS E DE SERVIÇOS

A Shell Lubricants é líder do mercado de lubrificantes e tem uma história de inovação 
com 60 anos. Está continuamente a investir no desenvolvimento de melhores soluções 
de lubrificação, incluindo tecnologias sintéticas avançadas, como:
n	óleo de engrenagens sintético Shell Omala S4 GX – para uma grande 

durabilidade em ambientes exigentes
n	óleo hidráulico sintético Shell Tellus S4 ME – para uma grande durabilidade e 

poupança de energia.

Além disso, a Shell oferece o melhor serviço de monitorização do estado do óleo, 
Shell LubeAnalyst, concebido para o para ajudar a melhorar o desempenho do seu 
equipamento e a rentabilidade da sua empresa. 

Sejam quais forem as suas necessidades ou aplicações, a Shell pode fornecer uma 
gama completa de óleos e de massas lubrificantes, incluindo produtos sintéticos de 
alto desempenho e serviços adicionais.
"Shell Lubricants" engloba várias empresas Shell dedicadas ao negócio de lubrificantes.

Para mais informações, contacte


