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

PROTEÇÃO CONTRA O DESGASTE
É importante proteger as engrenagens das máquinas do desgaste e da 
corrosão para uma maior durabilidade dos bens e prevenção de avarias.

A gama de óleos de engrenagens industriais Shell Omala oferece 
proteção em muitos tipos de aplicações: de contactos rolantes de pressão 
extrema em engrenagens retas a contactos deslizantes em engrenagens 
sem-fim. Inclui os óleos sintéticos mais recentes da Shell, como o Shell 
Omala S4 GX, que oferece uma durabilidade excepcionalmente longa 
perante cargas e temperaturas extremas.

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 Omala permite-lhe 
equiparar a durabilidade do óleo às suas necessidades operacionais.

Os clientes que utilizam os produtos normais da Shell, como o Shell 
Omala S2 G, estão a aumentar os intervalos de mudança do óleo até 
200% nalgumas aplicações. Os clientes estão a mudar para os óleos 
sintéticos, como o Shell Omala S4 GX, para uma durabilidade ainda 
maior e outras vantagens.

EFICIÊNCIA DO SISTEMA
Os óleos Shell Omala podem ajudar a manter ou a melhorar a eficiência 
do sistema, protegendo-o do impacto da deterioração do óleo e da 
contaminação, tornando a lubrificação mais eficiente. Os óleos sintéticos 
avançados, como o Shell Omala S4 WE, podem oferecer vantagens 
adicionais, ao melhorar a eficiência energética em comparação com os 
óleos convencionais.
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O DESEMPENHO COM QUE PODE CONTAR
Os óleos de engrenagens industriais da Shell são 
desenvolvidos em estreita cooperação com os clientes e 
com os fabricantes de equipamento. A gama Shell Omala 
está aprovada ou faz parte das listas de centenas de 
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 Omala de várias indústrias estão a 
beneficiar de uma lubrificação comprovada, robusta e fiável, que 
adiciona valor às suas operações. Por exemplo, ao mudarem para o Shell 
Omala S4 GX alguns clientes estão
n	a aumentar a proteção do equipamento: um cliente afirma ter 

praticamente eliminado as falhas das caixas de engrenagens e poupar 
mais de $50 000 por ano

n	a aumentar os intervalos de mudança do óleo. Alguns fabricantes 
de equipamento aprovam o Shell Omala S4 GX para intervalos de 
mudança do óleo de quatro anos e alguns clientes aumentaram os 
intervalos de mudança até cinco vezes.

n	melhorar a eficiência operacional. Os operadores de turbinas eólicas 
aumentaram a disponibilidade das turbinas reduzindo as paragens 
devido à formação de espuma, às temperaturas elevadas e à obstrução 
dos filtros.

Em comparação 
aos requisitos 
da norma
ANSI/AGMA 
9005-E02

Menor espessamento para maior durabilidade

Tempo de espessamento (% de limite)
(ASTM D2893)

60200 8040 100

Limite padrão da indústria

Até 47% menos espessamento

Limite máximo permitido

Shell Omala S4 GX

Shell Omala S2 G

Shell Omala S4 GX – Para a maior durabilidade 
do óleo na gama da Shell

Aplicações de 
fábrica/em má-
quinas

Engrenagens 
fechadas

Temperaturas 
elevadas

LEGENDA DOS SUFIXOS DO 
NOME DO PRODUTO

LEGENDA DOS ÍCONES DE APLICAÇÃO 

E = Poupança de energia, alta efici-
ência

G = Engrenagens – reta e helicoidal

P = Pressões extremas/altas

W = Engrenagem sem-fim

X = Desempenho extra/extremo

 Cargas extremas

Carga de choque

Grande durabili-
dade

Engrenagem 
sem-fim

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.

UMA GAMA DE ÓLEOS DE ENGRENAGENS 
INDUSTRIAIS QUE SATISFAZ AS SUAS 
NECESSIDADES
Para superar os desafios colocados pela grande variedade de tipos de 
engrenagem e de aplicações, a Shell concebeu um portfólio de óleos 
que lhe permite escolher o produto que corresponde às suas necessidades 
técnicas e operacionais.

Melhor proteção, 
maior durabili-
dade e sistema 
mais eficiente 

Melhor proteção, maior durabi-
lidade e sistema mais eficiente 

Utilização em engrenagens retas e cónicas 
fechadas industriais, em aplicações normais 
a exigentes, de carga elevada e em 
funcionamento prolongado

Engrenagens retas e cónicas fechadas 
industriais, em que é necessária proteção 
extra contra cargas de choque ou poderá 
ocorrer contaminação

Utilização em engrenagens sem-fim industriais, 
em aplicações normais a exigentes, de carga 
elevada e em funcionamento prolongado

Melhor proteção e 
sistema mais eficiente 

SINTÉTICO
 Proteção extra 
 Durabilidade extra
 Aplicações especiais

SINTÉTICO
 Proteção e durabilidade extra 
 Poupança de energia
 Engrenagem sem-fim

 Proteção contra cargas extremas
 Aplicações especiais

 Proteção de confiança 
 Engrenagem sem-fim

 Proteção extra
 Aplicações industriais

Shell Omala S4 GX Shell Omala S4 WE

Shell Omala S3 GP

Shell Omala S1 W

Shell Omala S2 G

A GAMA  
SHELL OMALA "G"

A ESPECIALIDADE  
SHELL OMALA "G"

A GAMA  
SHELL OMALA "W"

Melhor proteção, maior 
durabilidade e sistema 
mais eficiente 
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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 melhor o desempenho 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.

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 
Omala S4 GX

n	Proteção extra
n	Durabilidade extra
n	Aplicações especiais

Sintético (sistema de 
pressão extrema (EP) 
avançado)

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

Aprovado ou cumpre as especificações de Flender, David Brown, GE 
(turbinas eólicas), Gamesa e muitos outros fabricantes de equipamento
Normas da indústria: ANSI/AGMA 9005-E02 (EP); ISO 12925-1 
CKD; DIN 51517-3 (CLP); US Steel 224  

Shell 

Omala S4 WE

n	Proteção e durabilidade 
extra

n	Poupança de energia
n	Engrenagens sem-fim

Sintético (glicol de 
polialquileno) 

150, 220, 320, 
460, 680 

Aprovado ou cumpre as especificações de Flender, Bonfiglioli, David 
Brown e muitos outros fabricantes de equipamento
Normas da indústria: ANSI/AGMA 9005-E02 (EP); ISO 12925-1 
CKE

Shell 

Omala S3 GP

n	Proteção extra
n	Aplicações especiais

Convencional 
(sistema EP 
melhorado)

220, 320, 460, 
1500

Aprovado ou cumpre as especificações de David Brown e ArcelorMittal
Normas da indústria: ANSI/AGMA 9005-E02 (EP); ISO 12925-1 
CKD; DIN 51517-3 (CLP); US Steel 224

Shell 
Omala S2 G

n	Proteção extra
n	Aplicações normais

Convencional (EP) 68, 100, 150, 220, 
320, 460, 680, 
1000

Aprovado ou cumpre as especificações de David Brown, Cincinnati 
Machine e muitos outros fabricantes de equipamento
Normas da indústria: ANSI/AGMA 9005-E02 (EP); ISO 12925-1 
CKD; DIN 51517-3 (CLP); US Steel 224

Shell 

Omala S1 W
n	Proteção de confiança
n	Engrenagens sem-fim

Convencional (óleo 
fixo composto)

460, 680 Normas da indústria: AGMA 9005-EO2 (CP)

Óleos de engrenagens especiais

Shell 

Omala S4 
Wheel

n	Proteção extra 
n	Cubos de roda com 

engrenagens

Sintético (EP) 220, 320, 460, 680 Aprovado ou cumpre as especificações de GE (aprovado GEK-
30375H – ISO 320-680) e David Brown
Normas da indústria: ANSI/AGMA 9005-E02 (EP); ISO 12925-1 
CKD; DIN 51517-3 (CLP); US Steel 224

Óleos Shell Spirax Uma gama de óleos de engrenagens, eixos e transmissão automóveis para 
satisfazer as necessidades dos veículos de estrada e todo-o-terreno

Contacte o seu representante da Shell para mais informações

shell.com/lubricants

Para mais informações, contacte

"Shell Lubricants" engloba várias empresas Shell dedicadas ao negócio de lubrificantes.
1Poupança 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.
2Fonte: Kline & Company, "Competitive Intelligence for the Global Lubricants Industry, 2008–2018".




