CONCEBIDOS PARA MANTER
BONS RESULTADOS
TAL COMO OS NOSSOS ÓLEOS
PARA ROLAMENTOS E DE
CIRCULAÇÃO – SHELL MORLINA.
CONCEBIDOS PARA SUPERAR DESAFIOS

UMA GAMA DE ÓLEOS PARA ROLAMENTOS
E DE CIRCULAÇÃO QUE SATISFAZ AS SUAS
NECESSIDADES

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.

Para superar os desafios colocados pela grande variedade de
designs de equipamento e de aplicações, a Shell concebeu
um portfólio de óleos que lhe permite escolher o produto que
corresponde às suas necessidades técnicas e operacionais.

A gama de óleos para rolamentos e de circulação Shell Morlina 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.

EFICIÊNCIA DO SISTEMA
Os sistemas eficientes caracterizam-se pela sua capacidade de
funcionar dentro dos parâmetros para que foram originalmente
concebidos ou de superar estes parâmetros. Uma lubrificação
consistente e fiável, quaisquer que sejam as condições de
funcionamento, é essencial. Como cada aplicação tem os seus desafios
específicos, a gama Shell Morlina foi concebida de forma que possa
escolher óleos que ajudem a optimizar a eficiência do sistema.

CATEGORIA
CATEGORIA

PREMIUM
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CATEGORIA

Quanto mais o óleo durar, menos manutenção será necessária para
ajudar o equipamento a operar durante mais tempo, sem interrupções.
A gama de óleos para rolamentos e de circulação Shell Morlina
permite-lhe equiparar a durabilidade do óleo às suas necessidades
operacionais. Esta gama inclui o Shell Morlina S4 B, totalmente
sintético, que oferece a maior durabilidade da gama Shell em
condições exigentes, e produtos de especialidade que continuam a
funcionar mesmo quando estão muito contaminados com água, pó ou
sujidade.

GAMA PRINCIPAL
CATEGORIA

DURABILIDADE DO ÓLEO

LEGENDA DOS ÍCONES DE APLICAÇÃO

A

= Tolerante à água

Chumaceira de rolamentos

Chumaceira plana

B

= Rolamentos

Engrenagem fechada

Presença de água e
humidade

L

= Pouca carga

Carga elevada

Indústria/aplicações
industriais

Temperaturas extremamente elevadas

A GAMA
SHELL MORLINA "B"

A GAMA
SHELL MORLINA "BA"

A GAMA
SHELL MORLINA "BL"

Óleos para rolamentos e de circulação com
vários níveis de proteção e de desempenho,
para uma grande variedade de aplicações
industriais

Óleos para rolamentos e de circulação
especializados, com características
melhoradas para utilização em aplicações
exigentes na metalurgia

Graus de viscosidade extra baixos para
aplicação em veios de máquinas de alta
velocidade

Shell Morlina S4 B
SINTÉTICO
Durabilidade extra
Proteção extra
Aplicações exigentes
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ENTRADA

É por este motivo que a Shell oferece uma gama de óleos para
rolamentos e de circulação, abrangendo produtos robustos e fiáveis até
produtos totalmente sintéticos, melhorados com aditivos para pressão
extrema (EP). Esta gama inclui também produtos de especialidade
para operar em ambientes quentes, molhados ou poeirentos, ou em
operações de alta precisão.

PROTEÇÃO CADA VEZ MAIS EFICIENTE

Os sistemas de lubrificação de equipamento industrial diferem muito,
conforme o tipo de indústria, em tamanho, carga, condições de
funcionamento, temperaturas e exposição a contaminação. No entanto,
qualquer que seja a aplicação, os rolamentos, as engrenagens e as
bombas de óleo têm de estar bem protegidos contra o desgaste e a
corrosão para garantir a durabilidade da máquina.

AVANÇADO
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PROTEÇÃO CONTRA O DESGASTE

LEGENDA DOS SUFIXOS DO
NOME DO PRODUTO

Shell Morlina S3 BA

Melhor proteção,
maior durabilidade e
sistema mais eficiente
Maior durabilidade e
melhor dispersão de
água (eficiência do
sistema)

Durabilidade extra
Dispersão de água extra
Aplicações especiais: em condições
de presença de água e humidade

Shell Morlina S2 BA

Shell Morlina S2 B

Melhor proteção contra o
desgaste

Proteção versátil
Aplicações industriais

Shell Morlina S2 BL

Proteção extra
Dispersão de água
Sistemas de laminadores No-Twist®

Proteção de confiança
Aplicações de alta velocidade

Melhor proteção,
maior durabilidade e
sistema mais eficiente

Shell Morlina S1 B
Proteção de confiança
Aplicações especiais

A EXPERIÊNCIA EM QUE PODE CONFIAR
Os óleos Shell Morlina foram concebidos e
desenvolvidos em estreita cooperação com os clientes e
os fabricantes de equipamento e foram comprovados em
aplicações reais. São recomendados ou aprovados pelos
principais fabricantes e utilizadores de equipamento em
todo o mundo, por isso, pode ter a certeza de que não o
deixarão ficar mal.

PARA RESPONDER ÀS SUAS NECESSIDADES – O SHELL
MORLINA S4 B
A utilização de óleos para rolamentos e de circulação totalmente sintéticos,
como o Shell Morlina S4 B, pode proporcionar uma poupança significativa
aos operadores de equipamento industrial pesado ou de equipamento
sujeito a condições de temperaturas elevadas e exigentes. Por exemplo, um
cliente afirma que ao mudar de um produto convencional
n a durabilidade do óleo aumentou em 400%
n os danos nos rolamentos foram reduzidos
n o valor da produção aumentou em mais de $80 0001 por ano.
"Shell Lubricants" engloba várias empresas Shell dedicadas ao negócio de lubrificantes.
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.
1

Shell Morlina S4 B – Para a maior durabilidade do óleo
na gama da Shell
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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.)

Durabilidade extra
Proteção extra
n Aplicações exigentes

Sintético, EP
moderada

68, 100, 150, 220,
320, 460, 680,
1000

Aprovado ou cumpre as especificações e está na lista de Alfa
Laval Group D (caixas de engrenagens), Aerzener Maschinenfabrik
(ventiladores), Baltimore Aircoil (caixas de engrenagens), Cincinnati
Machine, David Brown e muitos outros fabricantes de equipamento
Normas da indústria: ISO 12925-1 tipo CKS; ISO 150 VG

Durabilidade extra
Dispersão de água
extra
n Aplicações especiais:
condições de presença
de água e humidade

Convencional,
melhor separação
de água,
não EP

100, 150, 220,
320, 460, 680

Aprovado ou cumpre as especificações Morgan Morgoil® – New Oil
(Rev. 1.1); Morgoil® – Advanced Lubricant New Oil (Rev. 2.4); Danieli
Super-Demulsifiable 6.124249.F e Danieli Standard Oil 6.124249.F
Normas da indústria: ANSI/AGMA 9005-D94; DIN 51517-2 tipo CL;
ISO 150 VG

Proteção extra
Dispersão de água
n Sistemas de laminadores No-Twist®

Convencional, EP
moderada

100, 150, 220,
320, 460

Aprovado ou cumpre as especificações Morgan Morgoil® – New Oil
(Rev. 1.1); Morgan No-Twist® especificação MMC 40003 e Danieli
Standard Oil 6.124249.F
Normas da indústria: DIN 51517-2 tipo CL

Proteção versátil
Aplicações industriais

Convencional,
não EP

32, 46, 68, 100,
150, 220, 320, 460

Aprovado ou cumpre as especificações: Morgan Morgoil® – New Oil
(Rev. 1.1);
e Danieli Standard Oil 6.124249.F (ISO 100-460)
Normas da indústria: DIN 51517-2 tipo CL

Proteção de confiança
Aplicações de alta
velocidade

 leos base de
Ó
baixa viscosidade,
não EP

2, 5, 10, 22

Aprovado ou cumpre as especificações Cincinnati Machine P-65 (ISO
2); Cincinnati Machine P-62 (ISO 5, 10) e Cincinnati Machine P-45
(ISO 22)

Proteção de confiança
Aplicações especiais

Convencional,
não EP

100, 150, 220,
320, 460, 680

Aprovado ou cumpre a especificação Morgan Morgoil® – New Oil
(Rev. 1.1)
Normas da indústria: DIN 51517-1 tipo C

Proteção extra
Dispersão de água
n Grande durabilidade

Convencional,
aditivo sem cinzas

150, 220, 320

n

Aprovado ou cumpre as especificações Metso (óleos para máquinas de
papel); SKF (óleos para máquinas de papel) e Voith VN 108
Normas da indústria: DIN 51517-2 tipo CLFAG FE-8 (120ºC)

Proteção de confiança
Dispersão de água
n Grande durabilidade

Convencional,
aditivo à base de
zinco

220

Normas da indústria: DIN 51517-2 tipo 2
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PORTFÓLIO COMPLETO DE PRODUTOS E DE SERVIÇOS
A Shell Lubricants é um líder global em lubrificantes e tem uma história de inovação
com 60 anos. Estamos constantemente a investir no desenvolvimento de melhores
soluções de lubrificação, conforme demonstrado pelo
n óleo de engrenagens sintético Shell Omala S4 GX – para uma grande
durabilidade em ambientes exigentes
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 para o ajudar a melhorar o desempenho do
seu equipamento e 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.

Para mais informações, contacte

shell.com/lubricants

