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Information 
FUCHS LUBRICANTS SWEDEN AB har bredden och kunskapen att bli en helhetsleverantör vad det gäller 
smörjmedel. Det är viktigt att tänka på helheten avseende livsmedelssäkerhet och använda certifierade 
smörjmedel på allt som går in och ut ur hygienzonen inklusive era gaffeltruckar. 

Kedjor 

 CASSIDA CHAIN OIL 320 SPRAY 
 CASSIDA CHAIN OIL 1500 SPRAY 

Sidoförflyttning/ Glidskenor/ Lyftmasten/ Gejdrar 

 CASSIDA CHAIN OIL 5000 SPRAY 

Gaffellås & gaffelarmsjustering 

 CASSIDA CHAIN OIL LT 

Montagepasta för kedjeankare/bultar etc 

 CASSIDA PASTE AP 

Hydraulolja 

 CASSIDA FLUID HFS Serien 
 RIVOLTA N.B.A. 75 

Lager & leder 

 CASSIDA GREASE GTM 2 
 CASSIDA GREASE GTX 2 

Underhåll & Rengöring 

 CASSIDA FLUID FL 5 SPRAY 
 CASSIDA FLUID CP SPRAY 
 CASSIDA GREASE MD 2 
 RIVOLTA B.W.K. SPRAY 
 RIVOLTA S.B.C. Spray 
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 CASSIDA CHAIN OIL 320 SPRAY är en 
helsyntetisk kedjeolja med utmärkt vidhäftande 
egenskaper. Skyddar mot slitage och korrosion. 

 CASSIDA GREASE GTM 2 är ett syntetiskt 
kalciumsulfonatförtjockat smörjfett med excellent 
vattenbeständighet och korrosionskydd för medel 
belastade lager och glidytor. 

 CASSIDA CHAIN OIL 1500 SPRAY är en tjock 
helsyntetisk kedjeolja. Används för att täta 
kedjan mot vattenpenetration där det krävs. 

 CASSIDA GREASE GTX 2 är ett syntetiskt 
kalciumsulfonatförtjockat smörjfett med excellent 
vattenbeständighet och korrosionskydd för tungt 
belastade lager och glidytor. 

 CASSIDA CHAIN OIL 5000 SPRAY är en 
högviskös helsyntetisk smörj- & kedjeolja med 
mycket vidhäftande och slitagehämmande 
egenskaper för skydd på ytor och gejdrar. 
 

 CASSIDA FLUID FL 5 SPRAY en syntetisk allt-i-
allo produkt som lösgör delar som kärvar eller är 
rostiga. Rostskydd av detaljer samtidigt som den 
driver bort fukt. Reducerar risk för hartsbildning vid 
högre temperaturer.  

  CASSIDA CHAIN OIL LT är en helsyntetisk 
penetrerande smörjolja för låsmekanismen i 
gaffeln med låg viskositet. Skyddar mot slitage 
och korrosion. 

 CASSIDA FLUID CP SPRAY ett syntetiskt 
rostskyddsmedel som ger en tunn hinna med ett 
långt skydd även under transport. Finns även 
tillgänglig i 20l dunk  

 CASSIDA PASTE AP är en syntetisk 
montagepasta för ett flertal applikationer och 
inom ett brett temperaturintervall. 

 CASSIDA GREASE MD 2 är ett syntetiskt fett för 
att skydda & smörja tätningar/O-Ringar vid 
montage. 
 

 CASSIDA FLUID HFS är en syntetisk hydraul- 
olja med utmärkt slitageskydd och löslighet för 
stationära och mobila utrusningar 

 RIVOLTA B.W.K. SPRAY är en biologiskt 
lättnedbrytbar tvättvätska, färdig att använda, för 
rengöring av tex kontrollpanelen, speglar, säten 
och lackerade ytor. Produkt finns även som 
koncentrat med namn RIVOLTA B.W.R. 180. 

 RIVOLTA N.B.A. 75 är en unik esterbaserad 
syntetisk hydraulolja utmärkt slitageskydd och 
löslighet för mobila utrusningar inom 
livsmedelsindustrin eller annan känslig miljö där 
en biologisk tlättnedbrytbar produkt önskas. 

 RIVOLTA S.B.C. SPRAY är en snabb-
evaporerande avfettare för rengöring av 
nedsmutsade blanka metallytor samt ta bort 
klisteretiketter och liknande. Se till att testa mot 
lacker innan användning. 

 


