
Shell WBF 100 
                 

 

Características Típicas 
Densidade a 20/4°C – ASTM D-1298 0,887 
Viscosidade Cinemática a 40ºC, cSt – ASTM D-445 87,7 
Viscosidade Cinemática a 100ºC, cSt – ASTM D-445 10,8 
Índice de Viscosidade – ASTM D-2270 108 
Ponto de Fulgor COC, ºC – ASTM D-92 232 
Ponto de Fluidez, ºC – ASTM D-97 - 30 

Revisão: 06/07 
 
Todas as informações contidas nesse folheto baseiam-se em dados disponíveis na época de sua publicação. Reservamo-nos o 
direito de fazer modificações a qualquer momento, tanto no produto quanto na sua informação, sem prévio aviso. 
 

Descrição e Aplicação 
 
Óleo lubrificante de primeira linha, aprovado 
para sistemas hidráulicos e transmissões de 
tratores Massey Fergunson, Maxion, Ford, 
New Holland, Valmet, Agrale, Yanmar e 
CBT, providos de freio úmido. 
Formulado segundo o sistema internacional 
de garantia de qualidade Shell com óleos 
básicos minerais selecionados e aditivos 
antidesgaste, antioxidante, detergente, 
anticorrosivo e antiespumante e modificador 
de fricção. 
 
Benefícios 
 
• Prolonga a vida útil da transmissão dos 

tratores, pela ação de componentes 
protetores contra desgaste prematuro, 
ferrugem e corrosão. 

• Possui viscosidade adequada a um 
funcionamento uniforme do sistema, com  
máxima eficiência da transmissão de 
força, em qualquer condição de trabalho. 

• Possui baixa tendência à formação de 
borras, inclusive nas condições mais 
adversas. 

• Proporciona baixíssimo nível de ruído de 
operação, pela presença de agentes 
redutores de fricção. 

 
Desempenho 
 
• É recomendado pela AGCO, para tratores 

e colheitadeiras Massey Ferguson, sendo 
utilizado como primeiro enchimento na 
fábrica. 

• Atende às especificações Ford M2C86B, 
John Deere J 20A e Massey Ferguson M-
1135.  

• Atende à classificação de serviço API GL4 
 

Saúde e Segurança 
 
Para evitar danos ao indivíduo ou ao meio 
ambiente, utilize o produto de forma 
adequada e siga corretamente as 
indicações do fabricante do equipamento.  
Caso necessário, solicite a “Ficha de 
Dados de Segurança do Produto”. 
 
Embalagens 
 
• Caixa de 4X4L 
• Frasco de 20 L 
• Tambor 200 L  
• Granel 
 
Atendimento ao Cliente 
 
Para mais informações, entre em contato 
com o TELETEC, nosso Serviço Técnico 
Shell, através do telefone: (11) 2171-0440, 
ou pelo correio eletrônico fale@shell.com. 
Visite nosso site na internet.  
www.shell.com.br. 

http://www.shell.com.br/
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