
 
NEM OG EFFEKTIV OPFYLDNING 
OG OPBEVARING AF MOTOROLIE

VÆGHÆNGT REOL MED AFTAPNINGSHANER  
OG PLADS TIL 5 X 20 LITER SHELL ECOPACK 
SAMT 5 STK. BRUGERVENLIGE OLIEKANDER
Aldrig har det været nemmere at opbevare og 
aftappe den helt korrekte mængde motorolie.
Shell EcoPack er den geniale opbevaringsløsning med plads 
til 5 stk. 20 liter dunke – evt. af forskellige typer Shell Helix 
motorolie. 
Det gør det nemt og effektivt for mekanikeren at aftappe den 
helt korrekte mængde motorolie.

FORDELE FOR DIT VÆRKSTED:

 Flere valg: Shell EcoPack giver nem adgang til de  
 forskellige typer Shell Helix motorolie. 

 Hurtig og nemt: Det tager kun 43 sekunder at aftappe  
 5 liter motorolie med Shell EcoPack.

 Nem opbevaring: Shell EcoPack sparer dig for reol-  
 og lagerplads til motorolie. 

 Ingen spild: De medfølgende kander har en hældetud,  
 der gør det nemt at påfylde olien og tømme kanden helt.

 Mere sikkert: Det er nemmere at håndtere Shell 
 EcoPack 20 liters dunke end f.eks. 55 liters fade.

 Bortskaffelse: Den tomme emballage kan nemt trædes  
 flad og bortskaffes. 

SHELL ECOPACK FÅS I  
FØLGENDE 8 KVALITETER

• Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30

• Shell Helix Ultra ECT C3 5W-30

• Shell Helix Ultra Prof. AF 5W-30

• Shell Helix Ultra Prof. AP-L 0W-30

• Shell Helix Ultra Prof. AP-L 5W-30

• Shell Helix Ultra Prof. AR-L 5W-30

• Shell Helix Ultra Prof. AV-L 0W-30

• Shell Helix HX8 ECT 5W-30



værkfører hos Rørbæk Biler. ”– og vi 
må sige, at vi er meget tilfredse med 
løsningen. Med Shell EcoPack har 
vi muligheden for at supplere vores 
øvrige portefølje af smøreolie, som 
vi primært har i bulk og tromler, med 
20 liters dunke i et reolsystem, som 
både er enkelt og effektivt at bruge og 
det gør hverdagen langt nemmere for 
vores mekanikere. 

Som Hyundai forhandler bruger vi al-
lerede den co-brandede Shell-Hyundai 

olie i dag og med Shell EcoPack har vi nu et set up der gør, 
at vi på en enkelt og omkostningseffektiv måde kan dække 
det brede sortiment af bilmærker, som vi sælger og servicerer. 
Vi kan helt afgjort anbefale Shell EcoPack til andre kunder.” 

Hos Rørbæk Biler A/S i Frederikshavn har man gode  
erfaringer med Shell EcoPack, der på en enkelt og omkost-
ningseffektiv måde dækker et bredt sortiment af bilmærker  
i det travle værksted.

Rørbæk Biler blev startet i 1988 af Søren Rørbæk, primært 
med salg af brugte biler. Det startede med 4 biler i lokalerne 
på Vandværksvej i Hjørring, som hurtigt blev til flere og herefter 
tog udviklingen fart. I 1992 blev Rørbæk Biler autoriseret 
Hyundai-forhandler og i dag beskæftiger Rørbæk Biler 30 
veluddannede og kvalitetsbevidste medarbejdere. 

Som Shell smøreoliekunde har Rørbæk Biler tilbudt at teste 
Shell EcoPack-systemet på værkstedet.

Meget tilfredse med løsningen
”Vi har haft mulighed for at teste Shells EcoPack på vores 
værksted i Frederikshavn” udtaler Flemming Stensbak, der er 

GODE ERFARINGER HOS RØRBÆK BILER 
MED SHELL ECOPACK

KAJ CHRISTENSEN AUTOMOBILER: “ENKELT OG EFFEKTIVT”

Kaj Christensen Automobiler A/S i Svenstrup  
har også testet Shell EcoPack med godt resultat.  

”Ikke blot som Subaru forhandler, men især 
også som Bosch Car Service værksted kan vi 
nu servicere alle bilmærker. I den forbindelse 
har vi haft lejlighed til at teste EcoPack fra Shell 
og er overordnet meget tilfredse med løsningen. 
Tilbagemeldingen fra mekanikerne er, at det er 
enkelt og effektivt at bruge og det er tilmed en 
flot løsning, som pynter på værkstedet.

20 liters dunke i stedet for tromler
Med EcoPack løsningen har vi adgang til alle 
de olier vi har brug for, på en billig og milijø- 
venlig måde, idet vi nu ikke behøver at have 
tromler stående eller fremskaffe olie med de  
rette specifikationer til hvert eftersyn. I stedet  
kan vi nøjes med at bestille 20 liters dunke  
til at dække nogle af de bilmærker, som har  
brug for mere specialiseret olie. På denne  
måde sparer vi tid og penge, som også  
kommer vores kunder til gode”

Flemming Stensbak 
Værkfører, Rørbæk Biler 


