
Shell e Massey Ferguson criam lubrificante exclusivo 

 

A Shell e a Massey Ferguson lançam no mercado um óleo exclusivo de qualidade 

superior para motores Massey Ferguson. Por conta da parceria de décadas entre as 

empresas, a Shell desenvolveu um lubrificante premium com uma tecnologia especial 

para a fabricante de maquinários agrícolas. O novo produto é 100% sintético e traz 

como principal diferencial uma extensão das horas de trabalho rodadas. 

 

Este lançamento visa proporcionar maior produtividade às atividades dos produtores 

rurais, pois, além de aumentar a disponibilidade das máquinas, melhora a performance 

dos motores, protegendo ainda mais o equipamento. Com o nome de Shell Rimula 

Massey Ferguson Premium, o novo lubrificante é 100% sintético e traz como principal 

diferencial uma extensão das horas de trabalho rodadas, já que, com ele, as máquinas 

podem funcionar com um intervalo de até 500 horas até a próxima troca de óleo.  

 

A marca Massey Ferguson é líder no mercado brasileiro de tratores há mais de 50 anos 

ininterruptos. É fabricada pela AGCO, maior fabricante de tratores da América Latina e 

a maior exportadora do produto do Brasil. Os tratores, colheitadeiras e implementos 

Massey Ferguson são exportados para mais de 80 países, com atuação destacada nos 

Estados Unidos, Argentina, Venezuela, Chile e África do Sul. As fábricas, no Brasil, 

ficam no Rio Grande do Sul: Canoas (tratores), Santa Rosa (colheitadeiras) e Ibirubá 

(implementos).  

 

A Shell comercializa uma vasta variedade de lubrificantes para atender às necessidades 

dos consumidores em diversas áreas. Entre elas, estão veículos leves, transportes 

pesados, mineração, geração de energia e engenharia em geral. A empresa possui uma 

fábrica de lubrificantes na Ilha do Governador, Rio de Janeiro. No mundo, a Shell 

produz óleos básicos a partir de oito diferentes plantas e finaliza o produto combinando 

estes óleos básicos com os pacotes de aditivos de última geração em mais de 50 plantas.  

 


