FUCHS Lubricants

Et varemærke er blevet til to nye
Statoil servicestationer: Har ændret
varemærke til Circle K. Den canadiske ejer
Couche-Tard giver alle sine butikker i verden
en ny profil.

Statoil Lubricants: FUCHS er den nye ejer siden 1. oktober 2015. Ændringen til varemærket
FUCHS fandt sted den 1. oktober 2016.
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Oplysninger om vores
produktsortiment
Industri
FUCHS har i mere end 80 år drevet udviklingen af smøremidler fremad. I tæt samarbejde med bl.a. maskinproducenter har
FUCHS udviklet de højtydende produkter,
vi i dag kan tilbyde markederne.
RENOLIN er et af vores produktnavne,
som indebærer høj teknisk ydeevne inden
for mange forskellige industriområder.
Hvad enten det gælder smøring af f.eks.
papirmaskiner, kompressorer eller industrielle transmissioner, findes FUCHS Renolinprodukter i disse installationer.
Tyskland, som er FUCHS' hjemmemarked,
er en af verdens største producenter af
teknologi til drivlinjer og transmissioner.
Den viden, der er erhvervet igennem
forskellige udviklingsprojekter, viser sig
i bredden og kvaliteten af sortimentet
af RENOLIN-transmissionsolier.

Vi har for vane at arbejde tæt på vores
kunder. Det betyder, at vi ved, hvordan
virkeligheden ser ud på en papirfabrik, et
stålværk, et vandkraftværk, ude i skoven
eller på en jern- og maskinvirksomhed.
Denne viden er en forudsætning for at
kunne udvikle produkter, som indfrier selv
de allerhøjeste krav til ydelse og levetid
inden for industrien.
Gode produkter rækker kun et stykke
af vejen. De skal også anvendes korrekt.
Derfor hjælper vi vores kunder med at få
mest muligt ud af deres smøremidler, hele
tiden ud fra formlen: den rette smøring i
den rette mængde i rette tid.
Få mere at vide om, hvad vi kan hjælpe din
virksomhed med på www.fuchs.com/dk

En stor del af Statoil Lubricants' velkendte hydrauliksortiment HydraWay vil fortsat være at finde med
deres nuværende produktnavne og egenskaber.

Automotive
FUCHS' motor- og transmissionsolier er
udviklet sammen med Europas førende
bilproducenter, skræddersyet til at opfylde
alle de nyeste og højeste krav fra nuværende højteknologiske motorer og transmissioner. Det har gjort FUCHS til den
førende inden for teknik i bilindustrien.
Hver eneste nye bil, der forlader produk
tionen i Tyskland, har et eller flere smøremidler fra FUCHS som standardprodukt
fra fabrikken.
TITAN er det fælles navn for de fleste
produkter inden for bilsektoren. Vi har
et bredt produktsortiment til forskellige
køretøjer, baseret på den nyeste smøremiddelforskning. Her får du kendskab til
produkter, som er udviklet med den nyeste
teknologi til de mest moderne motorer.
Olierne har bredere arbejdsområde, flere
godkendelser og opfylder de allernyeste
specifikationer. Der findes også spændende
serviceprodukter under navnet MAINTAIN,
og nogle produkter beregnet til landbruget – AGRIFARM.

TITAN CARGO MAXX-serien til tunge køre
tøjer indeholder FUCHS XTL®-teknologi,
som blandt andet kan hjælpe dig med at
spare omkostninger i forbindelse med lange
intervaller mellem udskiftning, og som
tilbyder maksimal brændstofsøkonomi.
Forkortelsen XTL står for "eXtreme
Temperature Lubrication", hvilket er en
ny generation af smøremidler til køretøjer
med exceptionel ydeevne under ekstreme
forhold og temperaturer.
Statoil Lubricants' tidligere motorolieprogram til både lette og tunge køretøjer er
nu erstattet med TITAN-produkter. Unikke
specialprodukter fra vores tidligere Statoil
sortiment findes naturligvis stadig, men
med nye TITAN-navne.
Få mere at vide om TITAN-sortimentet
og FUCHS XTL®-teknologi på
www.fuchs.com/dk

FUCHS i Norden
Er fortsat i nærheden af dig som kunde
• Lokal repræsentation med egen
salgsorganisation fra nord til syd
i Sverige, Norge, Danmark og
Finland.
• Applikationsingeniører og
produktsupport med lokal
viden altid i nærheden.
• Bestilling og support i de
respektive lande.

• Nordisk organisation med
hovedkontor i Stockholm.
• Produktion i Nynäshamn, Sverige.
• Nordisk F&U.
• Centrallager i Sverige med
lokale lagre i Norge, Danmark
og Finland.

Det bedste af to verdener:
• Statoil Lubricants' nordiske
produkt- og markedskendskab
kombineret med FUCHS' brede
og stærke produktprogram.

• FUCHS' omfattende F&Uressourcer, OEM-samarbejde
og global tilstedeværelse.

Kundeservice
Tlf: 32 46 3000
bestil@fuchs-oil.com
fuchs.com/dk
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