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Informação | Técnico-Comercial  
Indústria  

ECOCOOL MS 780 BFF 
Nova Aprovação sem Limitações DMG MORI 

 
Na sequência da parceria tecnológica entre a FUCHS e a DMG MORI, a DMG MORI emitiu uma aprovação sem 

qualquer limitação do produto de corte solúvel ECOCOOL MS 780 BFF da FUCHS. O ECOCOOL MS 780 BFF 

faz agora parte de um limitado e exclusivo grupo de produtos recomendados para a maquinação de todo os tipos 

de metais, e nas mais variadas operações, em equipamentos DMG MORI. 

 

O ECOCOOL MS 780 BFF é um fluido solúvel de nova geração sem Boro, sem aminas secundárias e sem 

libertadores de formaldeído, com parâmetros 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 o ECOCOOL 

MS 780 BFF 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. 

 
 

 

ECOCOOL MS 780 BFF | Um fluido de topo para maquinadores exigentes: 
 

 Fluido de última geração 

 Excelente lubricidade, excelentes acabamentos 

 Apto para todos os materiais 

 Baixos consumos e baixos custo de operação 

 Baixo nível de espuma 

 Elevada resistência e estabilidade 

 Muito baixo nível de perigosidade: sem Boro, sem aminas secundárias e sem formaldeído 

 Excelente proteção de máquinas e equipamentos 

 APROVAÇÃO / RECOMENDAÇÃO sem limitação: DMG MORI 
 

 

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.  

Consulte-nos! 
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