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FUCHS aprofunda parceria com DMG MORI 
 

A FUCHS é o parceiro preferencial da DMG MORI para 
lubrificantes, massas e fluidos de maquinação em Portugal e 
na Europa. 
 
A utilização de lubrificantes, massas e fluidos de maquinação 
FUCHS nas máquinas DMG MORI garante o mais alto 
desempenho e qualidade e aumenta a produtividade das 
operações de maquinação. 
 
Estão aprovados uma gama de produtos para lubrificação e manutenção 
de equipamentos DMG da marca FUCHS, que cumprem as 
especificações de primeiro enchimento e que estão incluídos no capítulo 
8 “Manutenção”, parágrafo 8.5.4 dos manuais dos novos equipamentos 
“Primeiro Enchimento”; estes produtos são totalmente compatíveis com 
anteriores recomendações e permitem um incremento de performance 
adicional dos equipamentos. 
 
Igualmente os foi desenvolvida uma gama especial de fluidos de corte da FUCHS aprovados para 
utilização, para as várias aplicações e processo. Estes produtos foram sujeitos a vários testes de 
performance e de compatibilidade de forma a proporcionarem o mais alto desempenho de corte e a melhor 
proteção dos equipamentos, permitindo assim uma alta disponibilidade da máquina. 
 
Esta gama de produtos ECOCOOL e ECOCUT aprovada DMG MORI respeita os mais altos requisitos de 
segurança, no que respeita aos operadores e ao ambiente, que ultrapassam em muito as exigências atuais 
e futuras.  
 
A sua performance de topo, grande lubricidade, boa detergência e excelente resistência e estabilidade, 
permitem significativas reduções de consumo, proteção de peças e ferramentas, levando a significativas 
economias no processo. 
 
Para além destes atributos de excelência esta gama de óleos de corte apresenta uma excelente proteção 
dos equipamentos, no que respeita à proteção de tintas, elastómeros e plásticos, proteção contra a 
corrosão de partes metálicas e lubrificação das partes móveis. 
 
 
 
 
 

 

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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