FUCHS Lubricants

Ett varemerke har blitt til to nye
Statoils servicestasjoner: Har byttet
varemerke til Circle K. Den canadiske eieren
Couche-Tard omprofilerer alle butikkene over
hele verden.

Statoil Lubricants: FUCHS har vært nye eiere
siden 1. oktober 2015. Byttet til varemerket
FUCHS ble gjennomført 1. oktober 2016.
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Informasjon om vårt produktsort
Industri
FUCHS har vært en pådriver innen utviklingen av smøremidler i over 80 år. I nært
samarbeid med bl.a. maskinprodusenter
har FUCHS utviklet de høyeffektive produktene vi i dag kan tilby markedet.
RENOLIN er ett av våre produktnavn som
innebærer høy teknisk ytelse på en mengde ulike industriområder. Enten det er
snakk om smøring av f.eks. papirmaskiner,
kompressorer eller industrielle gir, så finner
man FUCHS' Renolinprodukter i disse
installasjonene.
Tyskland, som er FUCHS' hjemmemarked,
er en av verdens største produsenter av
teknologi for drivlinjer og girkasser. Kunnskapen de har tilegnet seg gjennom ulike
utviklingsprosjekter viser seg i bredden og
kvaliteten på sortimentet av RENOLIN
giroljer.

Vi har som vane å jobbe nær kundene
våre. Det betyr at vi vet hvordan virkeligheten ser ut på et papirbruk, et stålverk,
et vannkraftverk, ute i skogen eller i en
verkstedbedrift. Denne kunnskapen er en
forutsetning for å kunne utvikle produkter
som tilfredsstiller selv de aller strengeste
krav til ytelse og levetid i industrien.
Gode produkter bidrar bare et stykke på
vei. De må også brukes på riktig måte.
Derfor hjelper vi kundene å få mest mulig
ut av smøremidlene, alt i tråd med formelen: riktig smøring, i riktig mengde og til
riktig tid.
Les mer om hva vi kan hjelpe ditt firma
med på www.fuchs.com/no

En stor del av Statoil Lubricants' velkjente hydraulikkoljesortiment HydraWay videreføres med dagens
produktnavn og egenskaper.

timent
Automotive
FUCHS motor- og giroljer er utviklet i
samarbeid med Europas ledende bilprodusenter, skreddersydd for å oppfylle de
aller nyeste og strengeste krav fra dagens
høyteknologiske motorer og girkasser. Det
har gjort FUCHS til teknologisk ledende i
kjøretøyindustrien. Hver eneste ny bil som
forlater fabrikken i Tyskland har ett eller
flere smøremidler fra FUCHS som ”factory
fill”-produkt.
TITAN er fellesnavnet for de fleste produktene innenfor kjøretøysektoren. Vi har
et bredt produkttilbud for ulike kjøretøy,
basert på den nyeste smøremiddelforskningen. Her møter du produkter utviklet
med den nyeste teknologien for de mest
moderne motorene. Oljene har bredere
arbeidsområde, flere godkjenninger og
oppfyller de aller nyeste spesifikasjonene.
Her finnes også spennende serviceprodukter under navnet MAINTAIN og noen
produkter spesielt rettet mot landbruket
– AGRIFARM.

TITAN CARGO MAXX-serien for tunge
kjøretøy inneholder FUCHS XTL®-teknologi,
som blant annet hjelper deg å spare
kostnader ved lange skiftintervaller og
som tilbyr maksimal drivstofføkonomi.
Forkortelsen XTL står for "eXtreme
Temperature Lubrication", som er en
ny generasjon kjøretøysmøremidler med
eksepsjonell ytelse under ekstreme
forhold og temperaturer.
Statoil Lubricants' tidligere motoroljeprogram for både lette og tunge kjøretøy er
nå erstattet av TITAN-produkter. Unike
spesialprodukter fra vårt tidligere Statoil-sortiment er selvsagt med fremdeles,
men med nye TITAN-navn.
Les mer om TITAN-sortimentet og FUCHS
XTL®-teknologien på www.fuchs.com/no

FUCHS i Norden
Fortsatt nær deg som kunde:
• Lokalt representert med egen
salgsorganisasjon fra nord til sør
i Norge, Sverige, Danmark og
Finland.
• Applikasjonsingeniører og
produktsupport med lokal
kunnskap alltid i nærheten.
• Bestilling og support i respektive
land.

• Nordisk organisasjon med
hovedkontor i Stockholm.
• Produksjon i Nynäshamn, Sverige.
• Nordisk forskning og utvikling.
• Sentrallager i Sverige med
lokale lager i Norge, Danmark
og Finland.

Det beste av to verdener:
• Statoil Lubricants' nordiske
produkt- og markedskunnskap
kombinert med FUCHS' brede
og sterke produktprogram.

• FUCHS' omfattende ressurser
innen forskning og utvikling,
OEM-samarbeid og globalt
nærvær.

Kundeservice
Tlf: 21 99 59 50
fse-post@fuchs.com
fuchs.com/no
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