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EMPRESAS E MERCADOS

CASSIDA LUBRIFICANTES  
– SOLUÇÕES PARA A  
INDÚSTRIA CERVEJEIRA  
E DE BEBIDAS

Na indústria de fabricação de alimentos e bebidas, a utilização de óleos 
de Qualidade Alimentar significa a diferença entre ter uma boa reputa-
ção ou não ter reputação alguma. A produção de alimentos, bebidas e 
produtos relacionados obriga a rigorosidade dos lubrificantes utilizados 
nos processos de fabricação. A proteção do consumidor é essencial.

A contaminação acidental por lubrificantes em qualquer ponto do 
processo tem de ser evitada pelas indústrias cervejeiras e fabrican-
tes de bebidas, que preparam, misturam, engarrafam e enlatam mi-
lhões de litros de bebidas para o mercado mundial por ano. 

Para além disso, é a prioridade número um da empresa assegurar 
que o processo de produção ocorra sem problemas e com total eficá-
cia (o que significa uma vida útil alargada dos componentes e interva-
los de lubrificação mais prolongados).

«Hoje em dia, as empresas mais 
importantes da indústria cervejeira e de 
bebidas evitam estes riscos recorrendo 
aos lubrificantes de Qualidade Alimentar 
CASSIDA, como a opção mais segura»

Os clientes beneficiam da excelente qualidade dos nossos produtos 
CASSIDA, que tem vindo a ser confirmada pelas várias aprovações OEM 
concedidas por conhecidos fabricantes de equipamentos de produção.

Hoje em dia, as empresas mais importantes da indústria cervejeira 
e de bebidas evitam estes riscos recorrendo aos lubrificantes de Qua-
lidade Alimentar CASSIDA, como a opção mais segura em todos os 
pontos da lubrificação das suas unidades de produção.

O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Para além de fornecer lubrificantes de Qualidade Alimentar de eleva-
da performance, a FUCHS oferece Assessoria Técnica. A FUCHS ga-
rante assistência com a monitorização da condição do óleo, análise de 
falhas e diagnóstico, pesquisas LCCP (Controlo de Pontos Críticos da 
Lubrificação), e muito mais.

SEGURANÇA E PERFORMANCE
A gama de produtos CASSIDA está registada NSF H1, e foi a primeira 
gama de lubrificantes de Qualidade Alimentar a receber a certificação ISO 
21469. Contando ainda com os certificados Halal e Kosher, a gama CAS-
SIDA constitui a solução completa para a indústria cervejeira e de bebidas.

FUCHS LUBRITECH – LUBRIFICANTES  
PARA APLICAÇÕES ESPECIAIS
O Grupo FUCHS desenvolve, produz e comercializa lubrificantes e es-
pecialidades para todas as aplicações e setores há mais de 85 anos.

Dentro do Grupo FUCHS, a FUCHS LUBRITECH é especializa-
da nas aplicações especiais de lubrificantes. Uma equipa com mais de 
500 especialistas por todo o mundo trabalha para ir ao encontro das 
suas necessidades. 

«Contando ainda com os certificados 
Halal e Kosher, a gama CASSIDA constitui 
a solução completa para a indústria 
cervejeira e de bebidas»

No entanto, de acordo com a exigência da aplicação, nós oferecemos 
uma solução especializada. Os óleos e especialidades da FUCHS LU-
BRITECH representam o mais alto desempenho e sustentabilidade, 
segurança e confiança, eficiência e redução de custos.

Os Lubrificantes FUCHS representam um compromisso: tecno-
logia com retorno. Qualquer mudança do lubrificante deve ser prece-
dida de consultoria técnica relativamente à aplicação em causa. Os 
técnicos especializados da FUCHS oferecem soluções adequadas às 
suas necessidades e processos, assim como nas questões técnicas.

Para mais informações contacte o fuchs@fuchs.pt ou visite o 
website da FUCHS. 


