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Serviço Informativo Automotive 

Catálogo de Lubrificantes para Frotas de Veículos Pesados 

A FUCHS apresenta um novo catálogo especializado para Frotas de Veículos Pesados. 

 

Neste catálogo, encontram-se todos os produtos utilizados nos veículos pesados, tais como: óleos de motor, 

óleos para caixas de velocidades, para eixos/diferenciais e para centrais hidráulicas, anticongelantes e massas 

lubrificantes. 

 

Os nossos lubrificantes, especialmente desenvolvidos para todos 

os veículos pesados, 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). 

 

Com os lubrificantes para Veículos Pesados da FUCHS, coloca a 

sua confiança na nossa vasta experiência em I&D, acumulada ao 

longo de décadas. 

O melhor exemplo é a nossa a tecnologia XTL®, que melhora 

significativamente o desempenho em quatro áreas: redução do 

consumo de combustível em 1%, proteção do Turbo, limpeza das 

câmaras de combustão e redução do consumo de óleo em 18%. 

Ao mesmo tempo, garante a continuada performance dos veículos, 

já que mantém uma elevada estabilidade em longos intervalos de 

mudança de óleo e proporciona excelentes propriedades no 

arranque a frio. 

 

Para uma informação completa sobre como garantir a máxima fiabilidade operacional da sua frota e uma 

significativa redução dos custos de operação, consulte este nosso novo catálogo! 

 

Para download da versão digital do novo de Lubrificantes para Frotas de Veículos Pesados da 

FUCHS clicar no seguinte link: 

https://www.fuchs.com/pt/pt/produtos/area-de-downloads/lista/download-category-detail/772-lubrificantes-

automoveis/page/1/ 

Para visualização online do novo de Lubrificantes para Frotas de Veículos Pesados da FUCHS clicar 

no seguinte link: 

https://www.fuchs.com/pt/pt/produtos/area-de-downloads/visualizador-de-pdf/pdf-viewer/190405-lubrificantes-

para-frotas-de-veiculos-pesados/ 
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