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Serviço informativo Automotive 

Catálogo de Lubrificantes – O Óleo da Oficina 

A FUCHS apresenta um novo catálogo especializado para Oficinas. 
 

Neste catálogo encontram-se todos os lubrificantes utilizados nas oficinas de manutenção e reparação 

automóvel. 

 

Os nossos lubrificantes, especialmente desenvolvidos para todos 

os veículos ligeiros, cumprem e superam os requisitos das 

especificações ACEA e API, tanto para veículos mais recentes 

como para os mais antigos, e possuem uma série de aprovações 

de Fabricantes de Equipamento Original (OEM). 
 

Um exemplo da nossa oferta muito diversificada são as gamas 

TITAN PRO e TITAN FLEX que permitem, facilmente, identificar 

o produto que melhor se adapta à sua oficina. 

Para oficinas muito especializadas em determinadas marcas, a 

nossa gama TITAN PRO oferece produtos com aprovações 

específicas por marca de veículos. 

A gama TITAN FLEX tem produtos com diversas aprovações que 

podem ser aplicados numa grande variedade de marcas. 
  

Esta oferta diversificada, flexível e com várias aprovações 

permite uma racionalização dos stocks de óleos de motor das 

oficinas, tal como exemplificado neste Catálogo com uma 

situação concreta de Gestão Eficiente de Óleos de Motor para 

uma oficina multimarca. 
 

 

As gamas de produtos FUCHS estão definidas da seguinte forma: 

TITAN GT1 PRO, TITAN GT1 FLEX e TITAN SuperSyn – Óleos de motor para veículos ligeiros 

TITAN Sintopoid e TITAN Sintofluid – Óleos para Caixas de Velocidades Manuais e Diferenciais de veículos ligeiros 

TITAN ATF – Fluidos para Transmissões Automáticas 

TITAN FFL – Fluidos para Transmissões de Embraiagem Dupla. 

TITAN CHF e TITAN LHM – Fluidos para Centrais Hidráulicas e Direções Assistidas 
 

Para download da versão digital do novo Catálogo de Lubrificantes – O Óleo da Oficina clicar em: 

https://www.fuchs.com/pt/pt/produtos/area-de-downloads/downloads/file/190684-catalogo-lubrificantes-o-oleo-da-oficina/  

Para visualização online do novo Catálogo de Lubrificantes – O Óleo da Oficina clicar em: 
https://www.fuchs.com/pt/pt/produtos/area-de-downloads/visualizador-de-pdf/pdf-viewer/190684-catalogo-lubrificantes-o-oleo-da-oficina/ 
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