Oleje TITAN si od roku 1991 získaly pevné místo na českém trhu maziv. Jejich
sortiment je zřejmě nejširší na trhu a o jejich kvalitě se denně přesvědčuje řada
našich zákazníků. Není náhodou, že Škoda Auto, a. s. používá oleje TITAN jako první
náplň do svých nových motorů. Kvalita našich olejů i poskytovaného servisu byla také,
již podruhé za sebou oceněna udělením prestižního titulu Top 10 Supplier koncernu
DaimlerChrysler

Koncern FUCHS dnes patří se svými asi 4 200 zaměstnanci v 75 společnostech
k největším
nezávislým
olejářským
společnostem
na
světě.
Výrobní sortiment obsahuje vysoce hodnotná maziva pro nejširší oblasti použití, od
průmyslové
po
automobilovou,
od
stavebnictví
až
po
zemědělství.
Vedle standardních výrobků a řešení šitých na míru poskytujeme i rozsáhlou
poradenskou
a
servisní
službu.
Dlouholeté zkušenosti a trvalý dialog s uživateli nám pomáhají udržet špičkovou
pozici
v
kvalitě
výrobků,
orientaci
na
zákazníka
a
v
inovacích.
Trvalé
zvyšování
úrovně
kvality
není
pro
firmu
FUCHS
cizí
pojem.
Ve všech oblastech činnosti - od vývoje produktu, přes materiálové hospodářství
a výrobu až po služby zákazníkům - se systém řízení kvality certifikovaný dle DIN ISO
9001 stará o bezchybné zajištění kvality na všech stupních a na nejvyšší úrovni.
Filozofie kvality se promítá do všech vysoce výkonných produktů se značkou FUCHS.
Společnost
FUCHS
nabízí
široký
sortiment
produktů
pro
různá
využití.
Veškeré požadavky EU jsou pro nás již mnoho let samozřejmostí. Výrobní sortiment
obsahuje vysoce hodnotná maziva pro nejširší oblasti použití, od průmyslové po
automobilovou, od stavebnictví až po zemědělství. Dlouholeté zkušenosti a trvalý
dialog s uživateli nám pomáhají udržet špičkovou pozici v kvalitě výrobků, orientaci
na zákazníka a v inovacích. Trvalé zvyšování úrovně kvality není pro firmu FUCHS cizí
pojem. Filozofie kvality se promítá do všech vysoce výkonných produktů se značkou
FUCHS - ve Váš prospěch. Důkazem toho je i fakt, že automobilka ŠKODA plní do nových
vozů
oleje
značky
FUCHS.
Produkty společnosti FUCHS mají nejvyšší kvalitu.

Fuchs Oil uvádí na trh novou kapalinu pro automatické převodovky TITAN ATF 6000 SL.
Její receptura je natolik unikátní, že koncern Fuchs se stává prvním výrobcem v
Evropě, který nabízí produkt splňující novou specifikaci koncernu General Motors
DEXRON VI. TITAN ATF 6000 SL nahrazuje produkty dle dosud platných specifikací DEXRON
III (H), DEXRON III (G), ale i původní DEXRON II a je tedy tzv. zpětně kompatibilní.
Ve všech rozhodujících parametrech - střihová a oxidační stabilita, stabilita
součinitele smykového tření, ochrana proti opotřebení, tloušťka olejového filmu,
potlačení pěnivosti - ovšem předchozí produkty vysoce převyšuje. Je určen pro
celoživotnostní náplně automatických převodovek - jeho výměna se nepředpokládá dříve
než po 250.000 km. Zlepšená kvalita řazení je dalším významným přínosem nového
produktu.

Společnost FUCHS je si vědoma, že náklady vynaložené na ochranu životního prostředí,
ve kterém žijeme, jsou podstatně nižší, než náklady na jeho obnovu do původního
stavu. Řada produktů byla oceněna prestižní známkou
MODRÝ ANDĚL.
V Českých Budějovicích spolupracujeme s firmou DONAU TRADING s.r.o., která se zabývá
prodejem a servisem pracovních strojů, minibagrů, nakladačů,
buldozerů, pásových rypadel a dalších, Tyto stroje pracují většinou v prostředí, kde
PLANTOSYN do hydraulických agregátů a včetně příslušenství pro drtiče, třídičky, je
potřeba, aby byly osazeny biologicky plastická maziva PLANTOGEL na mazání kompresory,
kladiva. Jedná se o stroje odbouratenými náplněmi. Pro tyto náplně valivých a
kluzných uložení. Spolupráce spozejména pro stavebnictví, od různých jsou používány
produkty společnosti FUCHS. lečností FUCHS Oil a Donau Trading přispívá výrobců, více
na jejich stránkách www. Oleje PLANTOMOT pro náplně motorů, ke zvyšování kvality
poskytovaných služeb donautrading.cz. PLANTO HYDRAC pro náplně převodovek, pro
zákazníky k jejich spokojenosti.

