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Compromisso com o meio-ambiente.  
Maior eficiência energética dos equipamentos lubrificados  

e redução de emissões CO2 associadas. 

RENISO – Presença na Alimentaria 2019  

Pela 5ª vez consecutiva, a FUCHS LUBRIFICANTES esteve presente como expositor na Feira 

Internacional Alimentaria, e que decorreu em Lisboa entre 24 e 26 de março.  
 

Uma vez mais a FUCHS quis partilhar com todos os visitantes desta feira os últimos avanços quanto aos lubrificantes para 

compressores de frio da sua Gama RENISO, sendo o complemento ideal à Gama de Qualidade Alimentar 

CASSIDA, graças à sinergia de ambas as linhas na Indústria Alimentar. 

 

 

Uma gama extensa de produtos e para cada necessidade. 

Os fabricantes de equipamentos, equipas de manutenção 

e diferentes empresas instaladoras puderam estar em 

contacto com as mais recentes novidades dos produtos 

para Ar Condicionado, aquecimento, ventilação, frio 

industrial e frio comercial. 

Entre os produtos mais destacadas da gama, o RENISO 

UltraCoool 68 chamou especial atenção como solução 

definitiva para os sistemas que operam com NH3, 

permitindo uma elevada poupança energética e redução 

do consumo do produto.  

 

Por outro lado, e pensando na resistência à oxidação e 

proteção ao desgaste nos sistemas estacionários que 

operam com CO2, destacou-se o RENISO C por ser a 

única solução segura em condições extremas de 

temperatura e pressão. 

Complementando a oferta de produtos, a FUCHS 

apresenta ainda o seu serviço GPP – Gestão de Produto 

em Processo, cujos principais objetivos são: 

- manter os processos produtivos sob controlo; 

- reduzir os custos operacionais. 

 
 

Para mais informações sobre os produtos das Gamas RENISO e CASSIDA, bem como do Serviço GPP contacte os nossos técnicos 
especializados que oferecem soluções adequadas às suas necessidades e processos, assim como em todas as questões técnicas 
relacionadas com a nossa extensa gama.  
Estamos à sua disposição para prestar Assistência Técnica individualizada. Contacte-nos! 
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