A SHELL GADUS É UMA GAMA ABRANGENTE
DE MASSAS LUBRIFICANTES CONCEBIDA PARA
SATISFAZER AS SUAS NECESSIDADES.

A gama de massas lubrificantes Shell Gadus oferece proteção
em vários tipos de aplicações. A gama inclui as mais recentes
massas sintéticas de poliureia "T" para temperaturas extremas
da Shell, que podem ajudar a proteger os rolamentos perante
temperaturas extremas, cargas pesadas e em caso de
contaminação.

TECNOLOGIA DE PONTA
A equipa internacional de pesquisa e de desenvolvimento
da Shell trabalha em estreita cooperação com os clientes
e com os fabricantes de equipamento para criar as massas
lubrificantes de tecnologia mais moderna e mais avançada.
Estas massas lubrificantes foram concebidas para superar o
desempenho das massas convencionais, combinando vários
tipos de tecnologias de espessantes que impedem a dispersão
da massa em diferentes condições, com óleos inovadores que
proporcionam uma lubrificação e uma proteção eficientes.

Diferentes aplicações e condições requerem diferentes espessantes.
A gama Shell Gadus utiliza vários tipos de tecnologias de espessantes,
cada uma com as suas vantagens relativas.

Equipamento industrial auxiliar, incluindo
motores elétricos, ventiladores e chumaceiras
de rolamentos ou planas com pouca carga

Para ajudar o equipamento a ter o desempenho para que
foi concebido, precisa de uma massa lubrificante que não se
disperse e que proporcione uma proteção eficiente onde é
necessária.
As massas lubrificantes Shell Gadus podem ajudar a manter
ou, até mesmo, a melhorar a eficiência dos seus sistemas. De
massas que oferecem um desempenho fiável para aplicações
normais a massas especializadas para baixa produção de ruído,
temperaturas elevadas e cargas pesadas, existe um produto Shell
Gadus que pode ajudar a optimizar a eficiência do seu sistema
e a reduzir os custos operacionais.
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Resistência ao
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✓✓✓✓✓

✓✓✓✓

U

Argila

✓✓✓✓✓
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T = Desempenho a temperaturas extremas utilizando espessantes de poliureia da Shell
V = Aplicação universal e versátil utilizando espessantes de lítio e de complexo de lítio
A = Espessantes para condições de presença de água e humidade
U = Espessantes resistentes ao calor invulgar ou outras aplicações

ESPESSANTE DE POLIUREIA AVANÇADO "T" DA
SHELL
As equipas de pesquisa da Shell desenvolveram massas
lubrificantes superiores utilizando a tecnologia avançada de
espessantes de poliureia. Estes produtos foram concebidos para
superar o desempenho das massas convencionais em aplicações
a temperaturas extremas, como em motores elétricos e nas
juntas homocinéticas dos automóveis. Para dar um exemplo, um
fabricante de aço global afirmou que reduziu as taxas de falhas
dos rolamentos em 75% e o consumo de massa em 30% ao mudar
para a massa lubrificante de tecnologia de poliureia Shell Gadus S3
T100.

PROTEÇÃO ADEQUADA PARA CADA
APLICAÇÃO
Utilizar a massa lubrificante certa para as suas necessidades pode
proporcionar poupanças significativas. Por exemplo, uma empresa
de construção afirmou poupar $3,8 milhões1 por ano por ter
mudado para a massa lubrificante Shell Gadus S3 V460D 2, que
proporcionou a proteção necessária para a realização do trabalho
pesado. A massa lubrificante está a prolongar a durabilidade
dos componentes da escavadora em 40%, reduzindo o tempo
de paragem e os custos de manutenção, aumentando assim, a
disponibilidade do equipamento.

CATEGORIA

EFICIÊNCIA DO SISTEMA

Guia do
espessante

AVANÇADO

Os clientes que utilizam as tecnologias sintéticas de durabilidade
extra da Shell Gadus viram a durabilidade da massa lubrificante
duplicar nalgumas aplicações. Outros preferem aproveitar as
massas lubrificantes universais, rentáveis e fiáveis da Shell Gadus
para as aplicações de durabilidade normal.

VISCOSIDADE DO ÓLEO
BASE DA MASSA
LUBRIFICANTE

100

n
n
n

AMBIENTES SECOS

AMBIENTES COM PRESENÇA DE ÁGUA E HUMIDADE

220

Chumaceiras de rolamentos de dimensões
superiores ou chumaceiras planas para a
Indústria e Transportes

460

APLICAÇÕES E PRODUTOS ESPECIAIS
Esta tabela destaca várias massas lubrificantes Shell Gadus para ilustrar a gama. Qualquer
que seja a sua aplicação, existe uma massa lubrificante Shell Gadus concebida para satisfazer
as suas necessidades, incluindo produtos especializados, como o Shell Gadus S2 V100Q para
aplicações de redução do ruído (silenciosas) e os lubrificadores automáticos de ponto único Shell
Tactic EMV.

Grande durabilidade
Temperaturas extremas
Poliureia

Grande durabilidade
Maior eficiência
Complexo de lítio

3

Rolamentos que suportam carga pesada a
velocidades inferiores e cargas de choque

Chumaceiras de rolamentos ou planas para a indústria e o transporte

Shell Gadus S5 V100
n

UNIVERSAL DE UTILIZAÇÃO
SEVERA

Rolamentos que suportam carga média a velocidades médias

Temperaturas mais elevadas
e maior durabilidade

n

2

UNIVERSAL DE PRESSÃO EXTREMA (EP)

Shell Gadus S5 T100

n

CATEGORIA

O desgaste do equipamento pode reduzir a eficiência e a
durabilidade do sistema. A proteção dos componentes contra
o desgaste é fundamental para rentabilizar ao máximo o seu
investimento, protegendo a durabilidade dos bens e prevenindo
as perdas de produção devido a avarias.

Quanto mais a massa durar, mais duram os seus componentes e
menos manutenção é necessária para o equipamento.
As massas lubrificantes Shell Gadus foram concebidas para
ajudar o seu equipamento a operar sem interrupções. A vasta
gama de produtos permite-lhe escolher uma massa lubrificante
com uma durabilidade correspondente às suas necessidades
operacionais.

CATEGORIA

PROTEÇÃO CONTRA O DESGASTE

VÁRIOS TIPOS DE TECNOLOGIAS DE ESPESSANTES

PREMIUM

A gama Shell Gadus foi concebida para optimizar a
rentabilidade através de
n melhor proteção contra o desgaste
n grande durabilidade da massa
n eficiência dos sistemas.

DURABILIDADE DA MASSA LUBRIFICANTE

Rolamentos que suportam pouca carga a
velocidades elevadas

GAMA PRINCIPAL

Quer precise de massas lubrificantes para a produção de aço,
exploração mineira, construção, produção de energia, fabrico
geral ou indústria automóvel, outras aplicações ou veículos, a
Shell tem uma massa lubrificante concebida para superar os seus
desafios.

UNIVERSAL

PROTEÇÃO CADA VEZ MAIS EFICIENTE

A Shell Gadus é uma gama abrangente de massas lubrificantes
concebida para satisfazer as suas necessidades. A gama Gadus
inclui massas lubrificantes universais, que podem ajudá-lo a
simplificar o seu inventário, assim como massas especializadas,
incluindo produtos sintéticos de poliureia, concebidos para
as aplicações com temperaturas mais extremas e de grande
durabilidade, e uma gama de lubrificantes para engrenagens
abertas.

UMA GAMA DE MASSAS LUBRIFICANTES PARA SATISFAZER AS SUAS NECESSIDADES

Contacte o seu representante da Shell para mais informações.

Shell Gadus S3 V220C
n
n
n

Proteção extra
Temperaturas elevadas
Complexo de lítio vermelho

Shell Gadus S3 V460D
n
n

Temperaturas mais
elevadas, carga mais
pesada e maior carga
de choque

Temperaturas mais
elevadas e maior
durabilidade

n

Proteção de alta resistência
Temperaturas elevadas
Complexo de lítio

Shell Gadus S2 V220AD
Temperatura elevada

n
n
n

Melhor na
presença
de água e
humidade

Shell Gadus S2 V100
n
n
n

Proteção de confiança
Universal
Lítio

Melhor comportamento quando
sujeita a cargas elevadas e na
presença de água e humidade

Shell Gadus S2 V220
n
n
n

Proteção de alta resistência
Resistente à água
Lítio e cálcio

Proteção de confiança
Universal
Lítio

n
n

Proteção de confiança
Resistente à água
Lítio vermelho e cálcio

Chumaceira plana
Chumaceira de rolamentos
Temperaturas elevadas
Pressão extrema

Shell Gadus S2 V220AC
n

Motor elétrico

Presença de água e humidade
Carga de choque

LUBRIFICADORES SHELL TACTIC EMV

CONFIANÇA NO DESEMPENHO

PRECISA DO CONSELHO DE ESPECIALISTAS?

Uma lubrificação irregular pode provocar problemas.
Utilizar o lubrificador automático de ponto único Shell
Tactic EMV, especialmente em locais de difícil acesso,
pode ajudar a melhorar a eficiência operacional
através de uma lubrificação precisa e fiável. Por
exemplo, uma empresa de exploração mineira afirmou
poupar $167 0001 por ano utilizando o sistema
Shell Tactic EMV com uma massa lubrificante de alta
qualidade Shell Gadus, para aumentar a eficiência da
manutenção.

A forma como a massa lubrificante é produzida tem um
grande impacto no seu desempenho. A Shell fabrica as
massas lubrificantes de forma altamente controlada e
sistemática, desde especificar precisamente os ingredientes
a detalhar como serão embaladas, transportadas e
entregues. Este processo de qualidade garante que cada
lote que recebe tem os mesmos altos níveis de desempenho,
independentemente do local onde foi fabricado.

A Shell tem especialistas em massas lubrificantes no terreno,
apoiados por uma rede global de técnicos, que o podem
ajudar a conceber uma solução de lubrificação completa
para as suas necessidades, ou que trabalharão consigo para
resolver um problema de lubrificação específico.

Produto

Vantagens

Tecnologia

Grau de
viscosidade ISO

Grau
NLGI

Especificações e aprovações

Poliureia, sintético

100

2

Lista: Wood Group

(Espessante, óleo
base e principais
propriedades)

(Solicite ao seu representante da Shell informações detalhadas sobre a
aprovação. As aprovações e as indicações variam consoante o grau de
viscosidade.)

Gama Shell Gadus "T"
Shell
Gadus S5 T100

NOMES DE PRODUTOS ÚTEIS
Existem pelo menos quatro propriedades a que deve estar atento quando
selecionar uma massa lubrificante:
n tipo de espessante
n viscosidade do óleo
n condições de funcionamento e aplicação
n grau NLGI (consistência).

Gama Shell Gadus "V"

As massas lubrificantes Shell Gadus receberam nomes com base nestas
propriedades, para o ajudar a seleccionar os produtos certos para as
suas necessidades.

Shell Gadus é o nome da
gama de todas as massas
lubrificantes da Shell

Tipo de
espessante

Condições ou
aplicações
especiais

LETRAS CHAVE UTILIZADAS

Shell
Gadus S5 V100

Grande durabilidade
Maior eficiência
Complexo de lítio

Complexo de lítio,
sintético

100

2

Lista: ABB, CH Schäfer Getriebe, FLSmidth e
Hegenscheidt-MFD

Shell
Gadus S3 V220C

Proteção extra
Temperaturas elevadas
Complexo de lítio
vermelho

Complexo de lítio,
mineral, EP

220

1, 2

Especificação: Cumpre a norma ASTM D4950-08 LB-GC.
Aprovação:
AICHELIN, MTU, Sør-Norge Aluminium e ZF Friedrichshafen
Lista: Na lista de 24 grandes empresas de várias indústrias

Shell
Gadus S3 V460D

Proteção de alta
resistência
Temperaturas elevadas
Complexo de lítio

Complexo de lítio,
mineral, EP, aditivo
sólido EP (MoS2)

460

2

Aprovação: Bucyrus International e Rothe Erde
Lista: Bucyrus International, Dieffenbacher, Hitachi, Konecranes e
Komatsu Mining

Shell
Gadus S2 V100

Proteção de confiança
Universal
Lítio

Lítio, mineral

100

1, 2, 3

Aprovação: AICHELIN, Komatsu Mining, Joy Stamler, Lenze e SNR
Lista: Na lista de mais de 60 grandes empresas de várias
indústrias

Shell
Gadus S2 V220

Proteção de confiança
Universal
Lítio

Lítio, mineral,
EP

220

00, 0,
1, 2, 3

Especificação: Cumpre a norma ASTM D4950-08 LB
Aprovação: Cincinnati Machine, Joy Stamler, MTU, MAN,
Ringspann, Sør-Norge Aluminium, Wärtsilä e ZF Friedrichshafen
Lista: Em mais de 100 listas de grandes empresas dos sectores de
metalurgia, exploração mineira, construção, transporte, produção
de energia e engenharia geral

Shell
Gadus S2 V220AD

Proteção de alta
resistência
Resistente à água
Lítio e cálcio

Lítio e cálcio,
mineral, EP, aditivo
sólido EP (MoS2)

220

1, 2

Aprovação: Xiamen XGMA Machinery
Lista: BEML, Bucyrus International, Buehler, Danieli e Stork Food
and Dairy Systems

Shell
Gadus S2 V220AC

Proteção de alta
resistência
Resistente à água
Complexo de lítio
vermelho

Lítio e cálcio,
mineral, aditivo
solúvel EP

220

0, 1,
1,5, 2,
3

Especificação: Cumpre a norma ASTM D4950-08 LB
Lista: David Brown, Danieli, Harburg-Freudenberger
Maschinenbau, Maschinenfabrik Gustav Eirich, New Zealand
Steel, Power Jacks Group, Tetra Pak International e ZZ-Antriebe

A = Condições de presença de água e humidade
C = Coloração da massa lubrificante
D = Contém aditivos sólidos, adequada para condições com
carga de choque

Shell Gadus S3 V460D 2

OG = Engrenagens abertas
Q = Aplicações de redução do ruído (silenciosas)
T = Aplicações a temperaturas extremas, espessante de poliureia
V = Versátil, com espessante de lítio, lítio e cálcio ou complexo
de lítio

Nível de desempenho Grau de
relativo de S1 a S5 viscosidade
(maior é melhor)

Grau
NLGI

Grande durabilidade
Temperaturas extremas
Poliureia

Gamas especializadas Shell Gadus

PORTFÓLIO COMPLETO DE PRODUTOS E DE
SERVIÇOS
A Shell Lubricants é o principal fornecedor2 de lubrificantes
acabados e tem uma história de inovação com 60 anos. Está
sempre a investir no desenvolvimento de melhores soluções de
lubrificação, incluindo tecnologias sintéticas avançadas, como:
n óleo hidráulico sintético Shell Tellus S4 ME – para uma
grande durabilidade e poupança de energia
n óleo para compressor de ar Shell Corena S4 R – até
12 000 horas de proteção.
Além disso, a Shell oferece o melhor serviço de monitorização
do estado do óleo, Shell LubeAnalyst, concebido para o
ajudar a melhorar o desempenho do seu equipamento e a
rentabilidade da sua empresa.

Contacte o seu representante da Shell para mais informações

Massas lubrificantes Shell Gadus "Q"

para aplicações de redução do ruído (silenciosas)

Massas lubrificantes para automóveis Shell Gadus

para componentes automóveis, dos motores de fecho centralizado aos sistemas de direção e às

juntas homocinéticas

Lubrificantes Shell Gadus "OG"

para aplicações móveis e estacionárias com engrenagens abertas que requerem lubrificação em spray ou em banho de óleo

As massas lubrificantes Shell GadusRail cumprem as especificações ferroviárias europeias e americanas, especialmente para aplicações ferroviárias,
incluindo rolamentos para fusos, rolamentos para motores de tração e carris curvos
Lubrificadores automáticos de ponto único

Produtos relacionados
Para mais informações, contacte

Shell Tactic EMV

– disponíveis com uma gama selecionada de massas lubrificantes de alto desempenho Gadus

Contacte o seu representante da Shell para mais informações
"Shell Lubricants" engloba várias empresas Shell dedicadas ao negócio de lubrificantes.
1
Poupança indicada por um cliente. A poupança real pode variar, dependendo da aplicação,
do óleo atualmente utilizado, dos procedimentos de manutenção e do estado do equipamento.

Fonte: Kline & Company, "Competitive Intelligence for the Global Lubricants Industry,
2008–2018".
2

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.

CONCEBIDAS PARA FAZEREM MAIS.
TAL COMO AS NOSSAS MASSAS
LUBRIFICANTES – SHELL GADUS.
CONCEBIDOS PARA SUPERAR DESAFIOS

shell.com/lubricants

