FUCHS Lubricants

Ett varumärke har blivit två nya
Statoil servicestationer: Har bytt varumärke
till Circle K. Den kanadensiska ägaren CoucheTard profilerar om samtliga butiker i världen.

Statoil Lubricants: FUCHS är nya ägare sedan
1 oktober 2015. Bytet till varumärket FUCHS
genomfördes 1 oktober 2016.
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Industri
FUCHS har i över 80 års tid drivit utveck
lingen av smörjmedel framåt. I nära
samarbete med bl.a maskintillverkare
har FUCHS utvecklat de högpresterande
produkter vi idag kan erbjuda marknaden.
RENOLIN är ett av våra produktnamn som
innebär hög teknisk prestanda inom många
olika industriområden. Om det så gäller
smörjning av tex pappersmaskiner, kompressorer eller industriella transmissioner,
så återfinns FUCHS Renolinprodukter i
dessa installationer.
Tyskland, som är FUCHS hemmamarknad,
är en av världens största producenter av
teknologi för drivlinor och transmissioner.
Den kunskap man skaffat sig genom olika
utvecklingsprojekt visar sig i bredden och
kvaliteten hos sortimentet av RENOLIN
transmissionsoljor.

Vi har för vana att arbeta nära våra kunder. Det gör att vi vet hur verkligheten
ser ut på ett pappersbruk, ett stålverk,
ett vattenkraftverk, ute i skogen eller på
ett verkstadsföretag. Den kunskapen är
en förutsättning för att kunna utveckla
produkter som klarar även de allra högst
ställda kraven på prestanda och livslängd
inom industrin.
Bra produkter räcker bara en bit på vägen.
De måste användas rätt också. Därför hjälper vi våra kunder att få ut mesta möjliga
av sina smörjmedel, allt enligt formeln:
rätt smörjning, i rätt mängd och i rätt tid.
Läs mer om vad vi kan hjälpa ditt företag
med på www.fuchs.com/se

En stor del av Statoil Lubricants välkända hydrauloljesorti
mentet HydraWay blir kvar med dagens produktnamn
och egenskaper.

Automotive
FUCHS motor- och transmissionsoljor är
utvecklade tillsammans med Europas ledande fordonstillverkare, skräddarsydda att
uppfylla de allra senaste och högsta kraven
från dagens högteknologiska motorer och
transmissioner. Det har gjort FUCHS till
teknikledande inom fordonsindustrin. Varje
ny bil som lämnar produktionen i Tyskland
har ett eller flera smörjmedel från FUCHS
som ”factory fill”-produkt.
TITAN är samlingsnamnet för de flesta
produkterna inom fordonssektorn. Vi har
ett brett produktutbud för olika fordon,
baserat på den senaste smörjmedelsforskningen. Här möter du produkter ut
vecklade med den senaste teknologin för
de modernaste motorerna. Oljorna har
bredare arbetsområde, fler godkännanden
samt möter de allra senaste specifikationerna. Här finns också spännande serviceprodukter under namnet MAINTAIN och
några produkter dedikerade till lantbruket
– AGRIFARM.

TITAN CARGO MAXX-serien för tunga
fordon innehåller FUCHS XTL®-teknologi
som bland annat hjälper dig att spara
kostnader genom långa bytesintervaller
och erbjuder maximal bränsleekonomi.
Förkortningen XTL står för ”eXtreme
Temperature Lubrication” vilket är en
ny generation fordonssmörjmedel med
exceptionell prestanda under extrema
förhållanden och temperaturer.
Statoil Lubricants tidigare motoroljeprogram för både lätta och tunga fordon är
nu ersatt av TITAN-produkter. Unika specialprodukter från vårt tidigare Statoilsortiment finns självklart kvar men med nya
TITAN-namn.
Läs mer om TITAN-sortimentet och FUCHS
XTL®-teknologi på www.fuchs.com/se

FUCHS i Norden
Fortsatt nära dig som kund
• Lokalt representerade med egen
säljorganisation från norr till söder
i Sverige, Norge, Danmark och
Finland.
• Applikationsingenjörer och produktsupport med lokal kunskap
alltid nära.
• Order och support i respektive
land.

• Nordisk organisation med huvudkontor i Stockholm.
• Produktion i Nynäshamn, Sverige.
• Nordisk Research & Development.
• Centrallager i Sverige med lokala
lager i Norge, Danmark och Finland.

Det bästa av två världar:
• Statoil Lubricants nordiska produkt- och marknadskunnande
kombinerat med FUCHS breda
och starka produktprogram.

• FUCHS omfattande Research &
Development resurser, OEM samarbeten och globala närvaro.

Kundservice 0775-59 59 59
order@fuchs-oil.com
www.fuchs.com/se
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FUCHS LUBRICANTS SWEDEN AB
Swedenborgsgatan 20
118 27 Stockholm
www.fuchs.com/se
Order och leverans:
Tel: 0775-59 59 59
order@fuchs-oil.com

