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Expomecânica 2021: 

FUCHS com stand renovado e equipa reforçada 

 

Mais power, mais dinâmica, mais energia – é com este refresh do stand que 

a FUCHS se apresenta na Expomecânica 2021. Convida os visitantes desta 

importante feira aftermarket para conhecer a marca das oficinas com mais 

de 10 mil produtos e esclarecer questões técnicas e comerciais. «O novo 

design combina perfeitamente com a situação atual do país. A imagem 

central com o veículo em plena aceleração, lubrificado com os óleos da 

FUCHS, faz lembrar a recuperação da economia que atualmente está a 

ganhar novo fôlego com o aliviar das restrições e o regresso a uma certa 

normalidade», explica André Castro Pinheiro, diretor da divisão automóvel 

da FUCHS Lubrificantes e acrescenta: «A feira acontece mesmo no 

momento certo. Reunir milhares de profissionais de todo o país é o que o 

setor precisa de momento para aproveitar ao máximo esta fase dinâmica de 

crescimento.» É por isso que a equipa foi reforçada para a terceira 

participação da FUCHS na Expomecânica a fim de permitir várias reuniões 

individuais em paralelo com a dedicação e a qualidade que distinguem o 

serviço da marca alemã. Os novos catálogos específicos – oficinas, 

transportadoras e agricultura – já vão estar disponíveis. 

 

A FUCHS, presente em Portugal com uma filial desde 1989, vende os 

lubrificantes e especialidades relacionadas exclusivamente a oficinas e 

revendedores especializados. 
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Contacto para a imprensa: 

BUSS Comunicação 

T. 261 938 487 

Silke Buss: sbuss@buss.pt 

 

Sobre a FUCHS em Portugal 

O Grupo FUCHS, maior fabricante independente de lubrificantes do mundo, 

fundou uma filial em Portugal em 1989. Desde então, a FUCHS Lubrificantes 

Unipessoal, Lda. tem vindo a oferecer ao mercado português uma das 

gamas mais alargadas de lubrificantes: lubrificantes automóveis e 

industriais, massas lubrificantes, fluidos de tratamento de metais, 

lubrificantes para aplicações especiais e serviços. As primeiras instalações 

eram em Pedrouços na Maia, onde iniciou a produção de lubrificantes 

industriais e automóveis que terminou em 2013. Em 1995 a FUCHS mudou-

se para a Zona Industrial da Maia, onde está até hoje. 

 

Sobre o Grupo FUCHS  

O Grupo FUCHS desenvolve, produz e comercializa lubrificantes e produtos 

especiais relacionados para praticamente todas as áreas de aplicação e 

setores. Fundado em Mannheim em 1931, o Grupo FUCHS emprega, a nível 

mundial, mais de 6.000 colaboradores em 62 empresas. A FUCHS é o maior 

fabricante independente de lubrificantes do mundo. Os seus principais 

mercados são a Europa Ocidental, a Ásia e a América do Norte. 
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Informação importante  

Este comunicado à imprensa contém depoimentos relativos ao futuro que se ba-

seiam em suposições e avaliações da direção da FUCHS PETROLUB SE. Apesar 

da direção acreditar que estas suposições e avaliações são corretas, a evolução 

real e os resultados reais no futuro podem, por consequência de vários fatores, di-

vergir muito. Estes fatores podem ser, por exemplo, a alteração da situação econó-

mica geral, dos preços de aquisição, dos valores de câmbio e dos juros, assim como 

alterações no setor da indústria de lubrificantes. A FUCHS PETROLUB SE não as-

sume a garantia nem a responsabilidade jurídica pela concordância de facto entre 

as suposições e avaliações feitas neste comunicado à imprensa e a evolução e os 

resultados alcançados no futuro. 

 

 

 


