
 

 
FUCHS LUBRIFICANTES, Unip. Lda. 
Zona Industrial Maia 1 | Sector VII 
Trav. Eng. Nobre da Costa | 4470-435 Moreira Maia 
Tel. 229 479 360 | Fax: 229 487 735 

 

Mais Informações: 

www.fuchs.com/pt l fuchs@fuchs.pt  

 
 

 
 
 
 

 

 

 

Informação | Técnico-Comercial  
Indústria  

 

 

...dfdfsdfasdfdsf 

Serviço FUCHS de Análises e Monitorização 
 
Da mesma forma que um exame de sangue pode dar uma boa 

imagem da sua saúde, uma análise de óleo, ou massa lubrificante, 

pode fornecer informações valiosas, não só sobre o estado do 

próprio Lubrificante, mas também sobre o estado das máquinas e 

dos motores presentes na sua Empresa! 

Com análises aos 

lubrificantes 

usados, poderá 

realizar 

manutenções 

preventivas ou preditivas, otimizar a produção e reduzir os custos 

de manutenção de forma simples e económica.  

 

A monitorização 

efetiva da condição 

do óleo, ou massa, 

pode fornecer um aviso antecipado antes que uma falha catastrófica 

ocorra, e pode até fornecer pistas sobre onde está localizada a 

origem de um problema. 
 

O Serviço FUCHS de Análises e Monitorização é uma 

ferramenta de última geração que permite a gestão Manutenção 

indicando tendências de desgaste, níveis de aditivos e fontes de contaminação. 
 

Os especialistas da FUCHS projetarão um plano, sob medida, de monitorização dos equipamentos para a 

sua Empresa.  

 

A FUCHS recomendará os pontos de amostragem, métodos e frequências.  

Um feedback claro e preciso será dado ao cliente com um Boletim de Resultados, preciso e detalhado, e que 

destaca os indicadores de status no formato de tendência gráfica. 

 

O Serviço FUCHS de Análises e Monitorização tem um histórico comprovado de melhoria de eficiência e 

confiabilidade de máquinas em muitos setores – economizando dinheiro para os clientes! 
 

Os nossos técnicos especializados oferecem soluções adequadas às suas necessidades e processos, assim como nas questões 

técnicas relacionadas com a nossa extensa gama.  

Estamos à sua disposição para prestar Assistência Técnica individualizada. Contacte-nos!  
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