
A troca de óleo na medida certa 
para o seu negócio.



VEJA COMO É FÁCIL 
OFERECER ESSE SERVIÇO

UMA TROCA DE ÓLEO COM
O CONTROLE DE QUALIDADE SHELL
COLETA DE AMOSTRA
Coletas de amostra em 4 etapas do trajeto entre a saída 
da fábrica e a entrega na revenda.

LACRE NUMERADO 
Lacre numerado na tampa dos minitanques e etiqueta com 
identi� cação (data, número do lacre e número da Nota Fiscal). 

AUDITORIAS
Auditorias realizadas no distribuidor dentro do padrão 
internacional de qualidade Shell.

VERIFICAÇÕES
Veri� cações realizadas pelo distribuidor no ponto de venda.

MATERIAIS DEDICADOS
Bombas, mangueiras, medidores, tanques estacionários 
e compartimentos do caminhão dedicados por produto, 
sem qualquer perigo de contaminação.

ATESTADO DE QUALIDADE
Documento atestando a qualidade do lubri� cante 
que chega à sua revenda.

Medidor digital

Gatilho

Você receberá os seguintes equipamentos
fornecidos pelo seu Distribuidor Shell:

   Minitanque de armazenamento com dupla proteção.
  Bomba de propulsão.
  Mangueira de abastecimento.
   Medidor digital de vazão com certi� cação do Inmetro.

Estrutura necessária na sua revenda

  Um ponto de ar com um compressor instalado que deverá 
ser ligado à bomba propulsora.

  Área apropriada, coberta e próxima ao local 
de troca de óleo, a uma distância máxima de 10 metros. 
A distância entre o caminhão de entrega e o minitanque 
deve ser de, no máximo, 15 metros.

Atestado de qualidade

G
ARANTIA DE

Q U ALID
AD

E

TROCACERTA

MOSTRE AOS SEUS CLIENTES TODAS 
AS VANTAGENS DO TROCACERTA
A Shell produziu vários materiais promocionais para informar e incentivar os consumidores
a aproveitarem as vantagens do TrocaCerta, como a compra fracionada, a redução do descarte
de embalagens e a rapidez na troca, entre outras. Agora é com você. Leve o TrocaCerta
para sua revenda e incentive seus clientes a usarem este novo serviço da Shell.

Adesivo Revendedor

Totem

Totem

Folhetos

Banners

Adesivo Cliente

Lacre numerado

Atestado

A escolha certa para você e seu cliente

A Shell lançou o TrocaCerta, um novo serviço de troca 

de óleo que utiliza lubri� cantes armazenados em tanques, 

em substituição às tradicionais embalagens plásticas. 

Os lubri� cantes são exatamente os mesmos 

que você já comercializa – todos com a qualidade 

Shell que você conhece e con� a -, porém � carão 

armazenados na sua revenda em minitanques de 300L, 

400L ou 1.000L.

Conheça o TrocaCerta e ofereça este serviço na sua 

loja. Seus clientes terão mais economia e agilidade 

na troca, o meio ambiente receberá menos resíduos 

plásticos e você terá a oportunidade de realizar um 

ótimo negócio.



Faça o TrocaCerta.
Muitas vantagens para o seu negócio.

SEGURANÇA 
Minitanques com dupla parede de proteção. 

QUALIDADE GARANTIDA
Qualidade controlada em toda a cadeia de suprimentos,
sem riscos de contaminação.

MELHOR CONTROLE DO VOLUME VENDIDO
Tanques com escala de visualização e bomba propulsora com medidor digital.

COMPRA FRACIONADA
A compra é feita na quantidade exata da sua capacidade.

MELHOR APROVEITAMENTO DO ESPAÇO DA SUA REVENDA 
Como não há estoque de produtos engarrafados, você ganha espaço na sua loja.

MAIS AGILIDADE NA MANIPULAÇÃO DO ESTOQUE 
Mais praticidade e agilidade no recebimento, manipulação e utilização de produto.

MAIOR RAPIDEZ NA TROCA
Redução no tempo de troca, deixando seu consumidor mais satisfeito.

MAIOR COMPETITIVIDADE PARA SEU NEGÓCIO
Melhor relação custo-benefício para seu ponto de venda.

MENOR IMPACTO AMBIENTAL 
Redução no descarte de embalagens.

QUALIDADE 
GARANTIDA 
A CADA 
ETAPA
ENTENDA O PROCESSO 
DE ABASTECIMENTO 
A GRANEL SHELL 
TROCACERTA
O lubri� cante sai da fábrica e chega aos nossos distribuidores 
autorizados, onde � ca armazenado em grandes tanques.

Em seguida, o lubri� cante é transferido para caminhões 
com tanques dedicados e é transportado até os minitanques 
instalados nas revendas, onde é devidamente lacrado.

Durante todo o trajeto até a sua loja, o lubri� cante passará 
por 4 etapas de coleta e avaliação de amostras, garantindo 
a procedência e a qualidade do produto que será entregue, 
conforme ilustrado.

Segunda
Etapa
de Coleta
de Amostra

Quando entra
no distribuidor

Primeira
 Etapa
de Coleta
de Amostra

 Quando o óleo 
sai da fábrica

Terceira
 Etapa
de Coleta
de Amostra

 Quando sai 
do distribuidor

 Quarta
Etapa
de Coleta
de Amostra

Quando entra 
no tanque da sua 
revenda (coleta feita
por amostragem)



SHELL HELIX HX8 
Disponível em: 300L ou 400L 

  Economia de até 1,5L* de combustível
por tanque.

 Com formulação especial que reduz o atrito.
 Maior eficiência do motor.
  Lubrificante 100% sintético, com óleos básicos 
sintéticos e aditivos especiais.

SHELL HELIX HX6 FLEX 
Disponível em: 300L ou 400L 

  Em 2012, o parque de carros flex 
superou o de carros a gasolina.

  Produto com viscosidade adequada 
à maior parte da frota atendida pelo revendedor.

  Lubri� cante de tecnologia sintética para carros � ex, 
criado exclusivamente para o Brasil.  

  Com uma formulação exclusiva que auxilia
na separação da água, evitando a corrosão
e a formação de borra no motor. 

  Recomendado para motores a gasolina,
etanol, GNV e Flex.

SHELL RIMULA RT4 X
Disponível em: 300L, 400L ou 1.000L

  Produto com tecnologia exclusiva de tripla proteção: 
até 30%2 maior proteção contra o desgaste,
até 50%2 maior proteção contra a corrosão ácida
e até 30%2 melhor limpeza do motor. 

  Altos níveis de proteção antidesgaste
em áreas críticas, como trem de válvulas,
camisa dos cilindros e anéis dos pistões.

 
SHELL ADVANCE AX5 4T
Disponível em: 300L ou 400L 

  Lubri� cante multiviscoso para motocicletas
com motores quatro tempos de média cilindrada. 

   Com a nova tecnologia RCE para máximo 
desempenho. 

   Com fórmula exclusiva que reduz a formação
de depósitos no motor, protegendo e prolongando 
sua vida útil. 

  Possibilita um engrenamento mais suave
na transmissão, principalmente na partida a frio.

1  Fonte: Kline&Company’s “Global Lubricants 2011: 
Market Analysis and Assessment”. 

2  % relativa às especi� cações-limite de lubri� cantes ACEA 
em teste de motor representativo para diversos motores.

A QUALIDADE SHELL, 
LÍDER MUNDIAL1 
EM VENDA DE 
LUBRIFICANTES, 
AGORA
EM GRANEL

MINITANQUES
SHELL
OS ÚNICOS COM MANGUEIRA
DE ABASTECIMENTO, DUPLA CAMADA
DE PROTEÇÃO E MARCADORES
DE CONSUMO INTEGRADOS.

Minitanques
de 400L 
em formato 
“Litrão”.

Minitanques 
de 1.000L 
em formato 
retangular.

CARACTERÍSTICAS
(REF. TANQUE DE 400L) SIM/NÃO

Visor de nível Sim

Lacre Sim

Propulsora no tanque Sim

Gatilho no tanque Sim

10m de mangueira. 
No tanque Sim

Dique de segurança Sim

Altura 170.9 cm

Largura c/ mangueira 586 cm

Comprimento 902 cm

Produto desenvolvido 
especialmente para 
o mercado brasileiro.

Disponível em: 300L ou 400L 

Economia de até 1,5L* de combustível

Com formulação especial que reduz o atrito.

SHELL RIMULA RT4 X
Disponível em: 300L, 400L ou 1.000L

Produto com tecnologia exclusiva de tripla proteção: 

EM VENDA DE 
LUBRIFICANTES, 

O TROCA CERTA PARA O SEU NEGÓCIO


