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UNTUK SEGERA DITERBITKAN 
 

 

SHELL MEMICU SEMANGAT KINERJA DI INDONESIA 
Peluncuran Shell V-Power membawa era baru dalam performa dunia otomotif 

 
Jakarta, 25 Maret 2013 – Hari ini, Shell meluncurkan Shell V-Power Gasoline, yang 
memperkenalkan era baru dari segi tenaga dan performanya untuk para pengendara  di Indonesia. 
 
Bahan bakar ini diinspirasi oleh Technical Partnership yang dijalin oleh Shell dengan Ferrari, dan 
teknologi ini sudah teruji di lintasan balap Formula One sebelum masuk di jalan raya  di Indonesia. 
Shell V-Power Gasoline didesain untuk secara aktif membersihkan mesin Anda dengan 
menggunakan Friction Modification Technology (FMT) untuk membantu mengurangi gesekan di area 
mesin yang kritis dan membantu memberikan tenaga yang lebih besar pada roda Anda. 
 
“Kami terus-menerus mencari cara untuk memenuhi kebutuhan konsumen kami yang terus berubah, 
dan kami dengan senang hati menghadirkan Shell V-Power Gasoline di Indonesia. Shell Passionate 
Experts kami menghadirkan ide dengan formula unik untuk meningkatkan tenaga mesin dengan dan 
melindungi mesin Anda secara aktif, apapun kendaraan Anda; jadi kami sangat menantikan respon 
dari pengendara di Indonesia terhadap bahan bakar baru kami”, kata Sammy de Guzman, 
General Manager Retail Shell Indonesia. 
 
Shell V-Power Gasoline memiliki formula aksi ganda yang unik. Komponen pertama adalah paket 
deterjensi, yang didesain untuk meningkatkan respon mesin dengan mencegah penyumbatan dan 
mengurangi deposit sisa-sisa endapan yang dapat menghabiskan tenaga mesin. Bersamaan dengan 
ini, Friction Modification Technology didesain untuk berperan sebagai pelumas, yang melekat pada 
permukaan logam dan membantu mengurangi resistensi daya gesekan. Hal ini akan membuat mesin 
dapat bergerak lebih bebas dan membantu memberikan tenaga yang lebih pada roda Anda. 
  
Berkat Technical Partnership antara Shell dengan Ferrari, teknologi bahan bakar ini telah berhasil 
melewati berbagai kondisi ekstrem yang terjadi pada balapan Formula One. Bahkan, kandungan 
bahan bakar Shell V-Power Gasoline untuk jalanan ini sangat serupa dengan kandungan dalam 
Shell V-Power Gasoline untuk balapan, hingga dapat digunakan sebagai bahan bakar mobil 
Scuderia Ferrari Formula One. 
 



Sammy de Guzman mengatakan: “Para ahli dan spesialis bahan bakar Shell memiliki passion yang 
sama dalam meningkatkan performa Ferrari, hal inilah yang membuat Technical Partnership kami 
berhasil sukses selama lebih dari 60 tahun. Ini juga berarti bahwa kami dapat mengaplikasikan 
teknologi dari jalur lintasan ke jalan biasa – Friction Modification Technology dalam Shell V-Power 
Gasoline merupakan contoh yang baik dari teknologi ini. Shell V-Power Gasoline kini telah tersedia 
di outlet Shell di seluruh dunia, siap untuk memberikan performa bahan bakar premium pada 
penggunanya. “    
 

-SELESAI- 
 
Untuk informasi dan wawancara lebih lanjut, silahkan menghubungi:  
 
Inggita Notosusanto 
Telepon : +62 21 7592 4700      
Fax  : +62 21 7592 4679 
Email  : inggita.notosusanto@shell.com   
Atau silahkan kunjungi www.shell.co.id  
 
 
Tentang Shell Retail Fuels 
 
Setiap hari, jutaan pengendara menggunakan Shell di sekitar 43.000 SPBU di 80 Negara di seluruh 
dunia. Mulai dari laboratorium, arena pacu, sampai ke area terbuka, tim kami terdiri dari Shell 
Passionate Experts yang terus bekerja demi menciptakan bahan bakar terbaik di dunia.    
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