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Informação | Técnico-Comercial 
Automotive 

TITAN CARGO PRO 3677 SAE 5W-30 
Novo óleo para motores EURO VI de veículos pesados MAN.  
 

A FUCHS tem o prazer de anunciar a introdução do novo produto TITAN CARGO PRO 3677 SAE 5W-30. 

  

Informação geral 

Como parte da introdução dos standards de emissões EURO VI, a MAN publicou a 

especificação MAN M 3677. Este standard foi especialmente desenvolvido para 

cumprir os requisitos dos motores MAN EURO VI, para proporcionar melhorada 

proteção dos motores e dos sistemas de tratamento de gases de escape, durante o 

intervalo de mudança de óleo. Os produtos que cumpram a MAN M 3677 podem ser 

usados em motores MAN EURO VI. Além disso, esta especificação é compatível 

com o standard MAN M 3477, podendo este produto ser usado em veículos mais 

antigos. 

O TITAN CARGO PRO 3677 SAE 5W-30 pode ser usado até um intervalo de 

mudança máximo de 140.000Km. Contudo, deve ser consultado o manual do 

fabricante para mais informação sobre instruções de enchimento e intervalos de 

mudança do óleo. 

Perfil do Produto e Aplicações 

O TITAN CARGO PRO 3677 SAE 5W-30 é um produto de última geração de Ultra Elevada Performance que 

foi especialmente desenvolvido para utilização em motores MAN EURO VI de veículos pesados. A Tecnologia 

de aditivos com baixo teor de cinzas protege os modernos sistemas de tratamento de gases de escape como: 

filtros de partículas, sistemas de recirculação de gases de escape, e conversores catalíticos e favorece o seu 

funcionamento fiável durante o seu tempo de vida. 

Especificações Aprovações Recomendações FUCHS 

- MAN M 3677 - 

 

Benefícios 

▪ Aprovado de acordo com a MAN M 3677. 

▪ Especialmente desenvolvido para os motores mais modernos EURO VI. 

▪ Compatível com a MAN M 3477. 

▪ Excelente proteção antidesgaste mesmo sob cargas elevadas. 

▪ Rápida lubrificação de todo o motor. 

▪ Proteção otimizada do sistema de tratamento de gases de escape. 

▪ Idealmente recomendado como produto especial para veículos pesados MAN. 
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