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PLANTO Sustentabilidade Confirmada 
  

 

A FUCHS conta com a gama de lubrificantes 
biodegradáveis mais diversificada do mundo, desde 
óleos para motosserras, passando por óleos 
hidráulicos, até óleos de motor de elevada 
performance. Muitos dos nossos produtos 
biodegradáveis exibem a rotulagem meio-ambiental 
Europeia EcoLabel “Euro-Margerite”.  
 
As mais recentes gamas de óleos hidráulicos, e de 
engrenagens, biodegradáveis foram desenvolvidos, 

dentro da gama PLANTO, a partir de bases de 

Ésteres saturados. Adicionalmente, a proporção de 
matérias-primas renováveis usadas na nossa empresa 
na elaboração de produtos biodegradáveis, é superior 
a 50%, com o rendimento já demonstrado em utilização 
intensa. 

Para além do mais, a FUCHS participa ativamente no 
processo de monitorização dos lubrificantes 
biodegradáveis a nível europeu. 
 
Entre outras situações, mediante o seu esforço pelo 
trabalho na terminologia, assim como, determinação do 
teor biológico, critérios de sustentabilidade, a Eco 
Auditoria e a certificação. Atualmente, um membro da 
empresa lidera um dos grupos de trabalho do Comité 
Europeu para o desenvolvimento de uma norma geral 
para os bio-lubrificantes. 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

PLANTO | Uma gama extensa e completa: 
 

 Óleos para correntes de motoserras 

 Fluidos hidráulicos 

 Óleos para caixas de engrenagens 

 Massas lubrificantes 

 Óleos para guias e barramentos 

 Óleos para motores a 4-tempos 

 Óleos apra motores a 2-tempos 

 Óleos diveros 

 Óleos para compressores 

 Óleos para estampagem 

 Óleos para corte de metais 

 M.Q.L. 

 Descofrantes para betão 

 

 

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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