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FUCHS inaugura fábrica de massas lubrificantes de poliureia 

 
O grupo FUCHS, global player no setor de lubrificantes, investiu 25 milhões 
de euros na sua localização em Kaiserslautern (Alemanha) e inaugurou 
uma nova unidade de produção a 24 de março. Na área de mais de 90.000 
metros quadrados da FUCHS LUBRITECH GmbH foi construída, numa 
área de 2 mil metros quadrados, uma fábrica completamente automatizada 
para a produção de poliureia e outras massas lubrificantes especiais. 
 
A fábrica está preparada com tecnologia de ponta e determina elevados 
padrões em termos de segurança, energia e ambiente. «A nova fábrica é 
um dos nossos últimos projetos da iniciativa de crescimento que iniciámos 
em 2016 que está orientada para a ampliação da capacidade e a inovação 
tecnológica», explica Stefan Fuchs, CEO da FUCHS PETROLUB SE. «A 
nova fábrica permite-nos ampliar a nossa capacidade de produção de 
massas lubrificantes de poliureia de forma significativa. Assim, podemos 
dar rápidas respostas às necessidades dos clientes e fornecer massas 
lubrificantes de poliureia à medida, por exemplo para o uso nas áreas da 
e-mobilidade, energia eólica e indústria alimentar.» 
 
«As novas instalações são um marco histórico para todo o Grupo FUCHS 
em relação à produção e distribuição das massas lubrificantes de poliureia. 
O conceito de produção implementado vai servir de modelo para outras 
localizações do Grupo e definir um padrão global para a tecnologia de 
massas lubrificantes na FUCHS», informa Lucas Haaß, diretor geral da 
FUCHS LUBRITECH e responsável pelas áreas de produção e supply 
chain.      
 
A seguir ao investimento atual, a FUCHS LUBRITECH GmbH, que 
atualmente emprega 353 pessoas, ainda tem à sua disposição uma área 
considerável na localização de Kaiserslautern para futuras expansões.  
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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 58 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. 
 
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, 
divergir muito. Estes fatores podem ser, por exemplo, a alteração da situação eco-
nómica 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 assume a garantia nem a responsabilidade jurídica pela concordância de facto 
entre as suposições e avaliações feitas neste comunicado à imprensa e a evolu-
ção e os resultados alcançados no futuro. 
 


