
שמנים
וחומרי סיכה



תחומי פעילות

תשתיות - חברות העוסקות בתחום, הדואגות להגן 
על הציוד הכבד שברשותן, העובד בתנאים תובעניים 
ביותר, בסביבה קשה ועם דרישה לעמידה בתקציבים 

ובלוחות זמנים צפופים.

תעשייה - הסקטור מכיל פעילויות בטווח ענק, החל 
מייצור ממסרות, מערכות הידראוליות ומשאבות מדחס, 

ועד למקררים ושעונים.

 כרייה - SHELL עובדת עם חברות הכרייה המובילות
 בעולם והיא הספק המוביל בעולם של מוצרי שמן 

לתעשייה זו.

רכבת - SHELL יכולה להתפאר בהיסטוריה ארוכה 
של שיתוף פעולה עם חברות הרכבת הגדולות בעולם.
SHELL מפתחת מוצרים במיוחד עבור מגזר הרכבות, 
המסייעים להפחתת עלויות התפעול, הודות למרווחי 

החלפת שמן ארוכים יותר.

חקלאות - SHELL מפתחת מוצרים חדשים ומתקדמים 
באופן תמידי, כדי לסייע בשמירה על הציוד החקלאי 

ועל מנת שיפעל בצורה מיטבית. 

ציי רכב - ציי רכב מסחרי המשמשים להסעת אנשים 
והובלת סחורה. 

אנרגיה - שואפים לשיפור יעילות ואמינות באופן מתמיד.
כשכל דקה מתורגמת לכסף, אתה חייב שהציוד שברשותך 

יעבוד במיטבו. 

ספנות - SHELL מספקת טווח רחב של מוצרים ייעודיים 
לתחום הימי, ליותר מ- 15,000 אוניות, החל משמני 
מנוע דיזל מיוחדים דרך שמנים לסביבה רגישה ועד 

משחות סיכה מיוחדות.



סוגי שמנים

טורבו - כדי לסייע לטורבינות למצות את מירב הפוטנציאל הטמון 
בהן, Shell טורבו מיוצרים עם שימת דגש על שחרור אוויר מהיר 

ותכונות סינון מעולות.

 ,shell דיאלה - היא סדרת שמן השנאים המתקדמת של חברת
המספקת הגנה גבוהה, אורך חיים מוגבר ויעילות משופרת.

גדוס - משחות סיכה איכותיות ועתירות טכנולוגיה, לביצועים 
אופטימליים למיסיבים וליישומים מגוונים.

מורלינה - סדרת מורלינה מציגה טווח רחב של שמני סחרור 
ומיסוב, המאפשרים למפעילי ציוד לבחור את השמן שיספק 
ביצועים אופטימליים, הגנה מתקדמת מפני שחיקה, אורך חיים 

מוגבר ויעילות מערכת מיטבית.

טלוס - סדרת נוזלים הידראוליים המציעה מבחר אפשרויות 
הכוללות נוזלים סינטטיים, נטולי אפר, על מנת לספק אורך חיים 

מוגבר לציוד, אפילו תחת התנאים הקשים ביותר.

ספירקס - היא סדרת שמני הממסרות וההינעים לתחבורה, 
המתוכננים לספק הגנה מקיפה על רכיבי המערכת ליעילות מירבית. 
.)OEM( מוצרים מפותחים ביחד עם יצרני הציוד המובילים בעולם

מייזלה - הסדרה מציעה טווח רחב של שמנים למנועי גז, 
המתוכננים לצמצום משקעים במנועים ובכך לשמרם נקיים ויעילים.

קורנה - מותג שמני מדחסי האוויר המוביל, המתאים ליישומים 
שונים ולמגוון תחומי התעשייה והלקוחות.

רימולה - אחד ממותגי השמנים המובילים בעולם עבור מנועי דיזל 
כבדים, והמותג המועדף ע"י מבחר יצרנים רב, המותח בשיתוף 

פעולה עם מיטב יצרניות המשאיות והאוטובוסים.

אדונס - חבילת ביצועים ממוקדת לאופנועים ולרוכבים, המגובה 
ע"י שנים של ניסיון מוכח בשטח ורכיבת מסלול מקצועית.

הליקס - סדרת הליקס כוללת שמני מנוע לרכבים שונים, בעלי 
מנועי בנזין ודיזל, המפותחים בשיתוף פעולה עם מיטב היצרניות, 

ביניהם פרארי, ב.מ.וו ועוד.

אומלה - סדרת שמני הגיר המציעה הגנה מעולה בטווח רחב 
מאוד של יישומים: החל מנקודות המגע בלחצי קיצון בגלגלי 

השיניים, ועד למשטחים מחליקים בגלגלי שיניים חלזוניים.

אירושל - משחת סיכה מיוחדת עבור מסוקים, מנועים מתקדמים 
למטוסי סילון חדישים, והמוצר המתאים ביותר עבור מטוסי 

אולטרה-לייט ספורטיביים.
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260

לייעוץ ממומחים באתר  ניטור חומרי סיכה לזיהוי והשגת החיסכוןהדרכות צוותים

שימון יעיל
המזניק את יעילות הייצור!

חברות נוטות להמעיט בשיפורים הפוטנציאליים ביעילות הציוד, הנובעים משימון יעיל 

חברות מכירות, אך לא אומדות נכון, את ההזדמנות לחסוך בעלות  הבעלות הכוללת1 של הציוד

חסך בידע מקצועי והכשרה, מהווים מכשול בהשגת החיסכון

יש לכך השפעה כלכלית 

חומרי הסיכה של Shell - ביחד עם הלקוח

6 מתוך 10
מהחברות לא בדיוק מבינות, כיצד שימון יעיל
מסוגל להשפיע על זמני השבתה לא מתוכננים

או על זמינות הציוד

במציאות, חומרי סיכה 
יכולים להשפיע עד כ-

30%
מעלות2 התחזוקה   

שימוש בחלקי חילוף מקוריים
יחד עם שיתוף פעולה

ופידבק מהלקוחות,
מאפשרים למחלקת

,Shell חומרי הסיכה של
לשפר את אמינות הציוד ולהגדיל

את יעילות הייצור

260 מומחים טכניים לחומרי הסיכה 
של Shell, עוזרים מידי יום ללקוחות 

להפחית את עלות הבעלות הכוללת1

לפחות 139 מיליון דולר נחסכו 
בקרב לקוחות בכל העולם (2011-2015)4

63%
מהחברות חושבות שהן אינן

מתדרכות את העובדים מספיק
על שימוש נכון בחומרי סיכה, 

בצורה שגרתית כפי שהן אמורות

מהחברות מאמינות שהשבתה לא מתוכננת של הציוד, הנובעת מבחירת חומר סיכה20%
לא נכון ו/או ניהול שגוי, תעלה לעסק שלהם מיליון שקלים ומעלה

שימון יעיל יכול לעזור לחברות להפחית את עלות הבעלות הכוללת1 ולהוביל להפחתת עלויות תחזוקה, 
הפחתת זמני השבתה לא מתוכננים ולשיפור יעילות הייצור

43%
מהחברות אינן מצפות,

שחומרי סיכה באיכות גבוהה
יעזרו להגדיל את יעילות הייצור

רק -

4 מתוך 10
חברות מבצעות ומנהלות נכון

את תהליכי השימון3  

59%
מהחברות מאמינות שיוכלו

להפחית את העלויות ב > 5%
באמצעות בחירת חומרי סיכה איכותיים

43%
מהחברות לא מאמינות

שבחירה בחומרי סיכה איכותיים, 
יכולה לשפר את יעילות הייצור 

> 5%
חיסכון

Shell שירותי הסיכה של
לשדרוג נהלי השימון

1. עלות הבעלות הכוללת (TCO) מוגדרת על ידי Shell Lubricants כסכום הכולל שהושקע על ציוד תעשייתי, כולל עלות הרכישה והתפעול על כל חיי
    העבודה שלה, כולל עלויות של אובדן הייצור במהלך השבתת הציוד.

2. פוטנציאל ההשפעה מחושב על בסיס Shell חומרי סיכה באתר על פי סקרי לקוחות.
3. ההליכים המומלצים הם משלוחים ואחסון, שינוי השמן, מערכות להפקת נפט, מערכות סיכה יעילות, ניתוח השמן והכשרת העובדים, בבחירת שמן סיכה או בניהולו.

4. מבוסס על חיסכון שנמסר ללקוחות - Shell Lubricants, בין השנים 2011-2015.

ביחד הכל אפשרי

אבל פחות מ-

1 מתוך 10
מהחברות, חושבות 

שהחיסכון יכול לעבור 
את ה-25%



קבוצת זוקו שילובים הינה אחת הקבוצות המובילות בישראל בתחומי התשתיות, התעשייה, התחבורה, האנרגיה, המים 
והאוטומוטיב. הקבוצה פועלת בישראל עשרות שנים ומעניקה ללקוחותיה מגוון פתרונות משולבים, הנותנים מענה כולל, 

בהתאם לצרכים הייחודיים של כל לקוח. 
לאורך השנים, פועלות החברות והחטיבות בקבוצה בחתירה למצוינות ומומחיות מקצועית, במטרה להעניק ללקוחות 

הקבוצה שירות אמין, ליווי אישי, מקצועי ואדיב, תוך עמידה בסטנדרטים בינלאומיים.

הקבוצה מונה כ - 700 עובדים וכוללת שבעה סניפים ומוסכים בפריסה ארצית, המעניקים ללקוח מעטפת ייעוץ, תמיכה 
ושירות טכני, על ידי מערך מגוון הכולל מהנדסים, טכנאים ואנשי שירות, הפרוסים בסניפים.

בנוסף, לקבוצה מרכז לוגיסטי ארצי, מערך הפצה יומי רחב ויותר מ - 80 ניידות שירות מתקדמות. 
כחלק מתהליך ההתמקצעות והקניית המומחיות, משקיעה הקבוצה משאבים רבים במרכז הפיתוח וההדרכה, המקנים 

ידע מקצועי במגוון תחומים לעובדיה וללקוחותיה.

כחלק מפעילות זו, הקבוצה מאגדת בתוכה פעילויות והתמחויות נוספות המהוות מענה מושלם
עבור המפעל שלך.

זוקו שיווק והפצה מתמחה במתן מעטפת כוללת של מקצועיות, שירות ופתרונות ייחודיים לתעשייה.
 על מנת לתמוך במטרה זו, החטיבה מייצגת ומשווקת בישראל את המותגים המובילים בעולם בתעשייה, בהם:  

Regal, Shell, Donaldson, Rocol ועוד, בתחומי מסננים, חומרי סיכה, שמנים, תרסיסים ודבקים.

כמו כן, אנו מייצגים סוכנויות בינלאומיות מובילות בתחום ההידראוליקה, כלי עבודה פנאומטיים, מדחסים, גנרטורים, 
משאבות, ציוד אחזקה, חומרי ניקוי, מצברים, מנועים חשמליים ומוצרי הנעה. החטיבה שמה לה לדגש להעניק ללקוחותיה 

חווית שירות, ליווי אישי ומקצועי לכלל המגזרים בתעשייה.

שותפים להצלחה בדרך שלך

 ,Caterpillar בישראל. מלבד המותג Caterpillar הנציגה הבלעדית של ענקית הצמ״ה 
 Trimble, Normet, Sandvik, :החברה מייצגת בתחום התשתיות מותגים מובילים נוספים כגון

Montabert, Perkins ועוד, אשר להם סל מוצרים רחב ובאיכות חסרת פשרות.

ייבוא, שיווק ומכירה של משאיות ואוטובוסים מהמותגים המובילים בעולם, כגון: 
International ו- Tatra לזרועות הביטחון ולמגזר האזרחי. 

החטיבה עוסקת במתן פתרונות שינוע וחלוקה מתקדמים למגזר המזון. 
בנוסף, מקדמת פרויקטים חוצי גבולות לשוק הצבאי והאזרחי.

זוקו שיווק והפצה הינה הנציגה הבלעדית בישראל של מותגים מובילים בתחום,
 ומשווקת בפריסה ארצית ובתדירות יומיומית, לאלפי לקוחות עסקיים, מגוון מוצרים מתכלים,

כגון: שמנים, חומרי סיכה ומסננים, לתחום הרכב הקל והכבד וציוד לעבודות עפר.

סיניבר שילובים פועלת בעיקר בתכנון וייצור של משאבות, ציוד לטיפול וטיהור שפכים.
החטיבה מספקת מגוון מוצרים של היצרנים המובילים בתחום, כגון: EDI, ARO ועוד.

.Caterpillar שיווק מכירה והשכרת גנרטורים, ומתן שירות למנועים תעשייתיים וימיים, מבית
כמו כן, החטיבה מתמחה במתן פתרונות התייעלות אנרגטיים בתחום הגז הטבעי.

תשתיות 

תחבורה

אוטומוטיב

מים

אנרגיה
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