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Novo Serviço FUCHS CARE 
Tratamento, limpeza e mudança de emulsões. 

 
A FUCHS possui um novo serviço de manutenção, tratamento e 

mudança de fluidos de corte, adicional ao de fornecimento de 

lubrificantes. 

 

A equipa FUCHS CARE pode deslocar-se às unidades de 

maquinação para efetuar a manutenção, limpeza e filtração de 

emulsões, ou a troca programada das mesmas no final da sua 

vida útil de funcionamento. 

 

Objetivos do Serviço FUCHS CARE 

 

Os principais objetivos deste serviço são: 

 

▪ Libertar as empresas da manutenção de emulsões e lubrificantes. 

▪ Efetuar a manutenção de lubrificantes por pessoal especializado e equipamentos adequados. 

▪ Libertar as empresas para das tarefas produtivas. 

▪ Aumentar o tempo de disponibilidade dos equipamentos. 

▪ Assegurar a utilização de técnicas e processos atualizados de manutenção de fluidos, aumentado o 
seu tempo de vida dos lubrificantes em processo. 
 

▪ Garantir a utilização das melhores praticas de higiene e segurança na gestão de fluidos. 

▪ Promover a flexibilidade operativa. 

▪ Emitir um relatório de monitorização das atividades de manutenção de fluidos. 

▪ Ampliar o âmbito do nosso serviço GPP – Gestão de Produto em Processo. 

 

 FUCHS CARE – Três Pilares: 
  

 1 | Manutenção de fluidos de corte. 
  

 2 | Limpeza de equipamentos e        

          emulsões. 
 

 3 | Mudança de emulsões. 
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Vantagens do Serviço FUCHS CARE 

 

O Serviço FUCHS CARE permitirá garantir: 

 

▪ A correta utilização dos diferentes 
lubrificantes, de forma a obter a máxima 
eficiência e rendimento dos equipamentos.  

 

▪ O estado perfeito do produto em todo o 
momento, definindo as características 
relacionadas com o rendimento da instalação 
e propondo um plano de monitorização e 
controlo periódicos. 

 

▪ O a Alargamento da vida útil dos diferentes 
produtos, sem comprometer o seu 
rendimento. 

 

▪ A manutenção dos mais elevados padrões de 
higiene e segurança. 

 

▪ A libertação das empresas para tarefas 
produtivas.  

 

▪ Uma redução de custos globais do processo. 

 
Este serviço será contratualizado 

separadamente e pode apresentar-se como 

um serviço periódico (trimestral/ mensal/ 

semanal), ou contratado pontualmente. 

 
 

Peça-nos uma proposta. 
 

FUCHS CARE … Porque nos preocupamos com os seus fluidos de corte. 
 

 

Qualquer mudança do lubrificante deve ser precedida de consultoria técnica relativamente à aplicação em causa. Só assim se 

poderá recomendar o lubrificante adequado. Os nossos técnicos especializados oferecem soluções adequadas às suas 

necessidades e processos, assim como nas questões técnicas relacionadas com a nossa extensa gama.  

 
Estamos à sua disposição para prestar Assistência Técnica individualizada. Contacte-nos! 
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