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FUCHS Lubricants 
En global virksomhed med familierødder
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FUCHS i Norden
Lokal viden - Global styrke

Ny moderne smøreolie fabrik
Helt nyt anlæg, siden efteråret 2020

Bæredygtighed hos FUCHS
Vores bæredygtigheds-kodeks

Produkter i fremtiden
Et moderne sortiment af højteknologiske smøreolier 



Tradition, vækst & udvikling 
Siden 1931
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FUCHS2025 
Vision – Being First Choice
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We want to build on our strengths and
globally align our organization to make
our vision come true: ‘Being First Choice.”

Stefan Fuchs, CEO FUCHS Group



Komplet portefølje med 

10 000+ 
smøremidler & 
specialprodukter

6000
ansatte

600+ 
igangværende FoU projekter

i verden blandt 590 
uafhængige smøre-
middel virksomheder

Nr 1 i Tyskland

FUCHS Global – korte fakta

Grundlagt 1931 535 ingeniører og  
forskere inden for FoU
over hele verden

Ca. €2.4 md 
i salg 2020

100% fokus på smøreolier
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Vi er der hvor vores kunder er
i 50 lande



FUCHS i Norden
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Fakta om FUCHS i Norden

1 Moderne
produktionsanlæg i 
Sverige

5
Lagre
(Norway, Sweden and Finland)

Leverer til 

38 lande 

~97M€
Omsætning

119
Distributører

Ca160 
Ansatte 

1125
Produkter

4023
Kunder i Norden



Vi betjener hele Norden
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SE   Västerhaninge
NO  Kristiansund

Bergen
Tromsø

FI    Tampere

SE   Stockholm
NO  Oslo
DK  Copenhagen
FI    Vaasa

SE  Västerhaninge SE  Västerhaninge

Lager Hovedkontorer

Produktionsanlæg FoU/Laboratorium



Nyt moderne produktionsanlæg

• Årlig kapacitet på 50,000 ton
• Integreret centrallager og processtyringssystem
• Topmoderne laboratorium med kvalitetskontrol

Fyldelinjer for: 
 IBC, tromler, 20-litersdunke
 Småemballager (5 l, 4 l, 1 l)

Virksomheden er certificeret i henhold til ISO 9001:2015/ISO 14001:2015 & IATF 16949:2016 certificering



Lokal tilstedeværelse - Global styrke

Lokal viden - Global support Bred serviceorganisation Teknisk førende og innovativ



Vi er altid tæt på
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Følg os på sociale medier

Kontakt os
Danmark 32 46 30 00
fse-bestil@fuchs.com

Dansk kundeservice 
Netværk af forhandlere i hele Norden

Nyhedsbrev
Hold dig opdateret:

Blogg - smart smøring
www.fuchs.com/dk

https://www.facebook.com/fuchslubricantsdenmark
https://www.linkedin.com/company/fuchs-lubricants-denmark-aps/
https://www.youtube.com/channel/UClCFwFoMY8FBAIePlhvZ5Nw
https://www.fuchs.com/se/sv/om-foeretaget/om-fuchs-i-sverige/kontakta-oss/
mailto:Fse-bestil@fuchs.com
https://www.fuchs.com/dk/da/firmaet/nyheder/nyhedsbrev/
https://www.fuchs.com/dk/da/produkter/tjenester/blog/
https://www.fuchs.com/dk/da/
https://www.fuchs.com/no/no/selskap/om-fuchs-norge/kontakt-oss/
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Bæredygtighed hos FUCHS



Bæredygtighed hos FUCHS
Målene for bæredygtig udvikling og de 3 søjler

I 14

FN’s 17 klimamål for bæredygtig udvikling, har siden 2015 
været indarbejdet i alle aktiviteter hos FUCHS.

Hovedfokus ligger på uddannelse, ernæring, sundhed, 
klimaændringer, ansvarlig produktion og partnerskaber

• Økonomi:
Vedvarende og kontinuerlig høj værdi af 
virksomheden og for aktiehavere.

• Miljø:
Beskytte og bevare basale ressourcer, som jord, 
vand & luft.

• Socialt ansvar: 
Tage ansvar for vores ansatte og samfundet.



Bæredygtighed hos FUCHS
Partnerskap i alle led af værdikæden
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Gate2Gate 
CO2 neutral i 2020

• Investere i klimaprojekter
• Øge andelen af fornybar 

energi

1Cradle2Gate 
CO2 neutral i 2025

• Involverer leverandører i 
projekter til reduktion af CO2

2 Cradle2Cradle  
Cirkulær økonomi

• Metoder til genanvendelse 
af smøreolier

4Cradle2Grave

• Livscykelanalyse (LCA)
• Projekter for at undgå udslip

3

Process- og værdikæde

Mellemlang sigt On-going Lang sigt



Bæredygtighed hos FUCHS
Strategi for CO2-neutralitet – kompensere for nødvendig udledning
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- 9 %
Mindre energi 
anvendt, pr produceret ton, i 
forhold til 2010

- 26 %
Energi-relateret  CO2 udslip 
pr produceret ton, i forhold til 
2010

Vi 

kompenserer
for nødvendig udledning af 
CO2 ved, at investere i nøje 
udvalgte og certificerede 
klimabeskyttelses 
projekter.

Vi investerer i at gøre vores anlæg  

energieffektive og øge anvendelsen af 
energi fra fornybare ressourcer.

Smøreolier fra CO2-neutral 
produktion 6

Klima-
beskyttelses 
projekter



Bæredygtighed hos FUCHS
Performance produkter og pleje af miljøet

FUCHS tilbyder et bredt udvalg af miljøvenlige 
smøremidler, af høj kvalitet:

• biologisk nedbrydelig
• energibesparelse
• bidrage til et bedre arbejdsmiljø

PLANTO



Produkter designet til at møde fremtiden
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 Motorolier

 Gearolier

 Hydraulikolier

 Smørefedt

 Olier til 2-taktsmotorer

 Motorcykler

 Olier til landbrugsmaskiner

 Servicevæsker

TITAN er det fælles navn for de fleste 
produkter inden for området motorkøretøjer

Smøreolier til motorkøretøjer

TITAN
PLANTO
AGRIFARM
SILKOLENE
MAINTAIN  



 Hydraulikolier

 Gearolier

 Turbineolier 

 Kompressorolier

 Vangeolier 

 Cylinderolier

 Transformerolier

 Kølekompressorolier

 Varmetransmissionsolier

 Biologisk nedbrydelige 
olier 

 Smørefedt

 Spray

Industrismøreolier

RENOLIN
PLANTO
RENISO
RENOLIT
ANTICORIT
CEPLATTYN



 Skærevæsker

 Træk- & stanse olier

 Rustbeskyttelse

 Rengøringsvæsker

 Hærdeolier

Metalbearbejdning

ECOCOOL
ECOCUT
THERMISOL
RENOFORM
ANTICORIT



 Føde- og drikkevareindustrien

 Gængse kugle- og rullelejer

 Kædesmøring

 Udstyrssmøring

 Smøremidler til åbent udstyr

Specialsmøremidler

CASSIDA
GLEITMO
CEPLATTYN

 Rengøringsmidler

 Vindkraft

 Jernbaner

 Specialfedt

 Pasta’er

 Spray’s



 Olieanalyser

 Lab Advisor Alert

 Lab Advisor Advanced

 Teknisk service med lokale 
applikationsingeniører

 Teknisk uddannelse i smøring

 Tekniske seminarer

 Plant survey – smøregennemgang

 Automatiske pejleinstrumenter

Serviceydelser



Thank you very much for your attention.
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