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Escolher o óleo certo para cada motor, seja para veículos 
pesados ou comerciais ligeiros, é essencial para garantir o bom 
funcionamento dos motores e garantir a rentabilidade das frotas.
TEXTO NÁDIA CONCEIÇÃO

Com motores maiores e trans-
missões mais complexas do que 
os veículos ligeiros, os pesados 
precisam de óleos de motor de 
alta performance, cada vez mais 

tecnológicos e muito específicos. A utiliza-
ção de um lubrificante errado pode causar 
danos irreversíveis aos componentes. As 
diferenças no desempenho de um lubrifi-
cante dependem, além das características 
do óleo em si, do tipo de motor e utilização 
do veículo. Por isso, as frotas procuram 
lubrificantes que, além de cumprirem as 
especificações recomendadas pelos fabri-
cantes, proporcionem as mais recentes 
tecnologias para otimizar a utilização dos 
veículos, através de um menor consumo 
de combustível, menos emissões de CO₂, 

menor desgaste do motor, prolongando a 
vida útil dos motores e de todos os com-
ponentes, conseguindo assim maximizar os 
intervalos de mudança, reduzir os custos de 
manutenção e o tempo de inatividade dos 
veículos, melhorando a rentabilidade das 
frotas. Além disso, estes produtos precisam 
de cumprir todas as normas ambientais, 
cada vez mais restritivas. Num mercado 
altamente competitivo como o dos lubri-
ficantes, as marcas apostam, também, em 
oferecer soluções alargadas de produto, que 
se adaptem a vários tipos de veículos. A 
PÓS-VENDA PESADOS voltou a realizar 
um levantamento do mercado, com alguns 
dos maiores players, analisando a oferta 
atual de produto e assistência técnica que 
disponibilizam. 

Cada vez mais 
específicos
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Questões
1 – Qual o mais recente produto / 
especificação de lubrificante que in-
troduziram no mercado para veículos 
pesados?

2 – Como se estrutura a vossa gama 
de lubrificantes para pesados?

VALVOLINE
Krautli
Paulo Santos
www.krautli.pt
www.valvolineeurope.com

1 – A nossa representada Valvoline preza 
por garantir aos seus parceiros uma gama 
completa de produtos e soluções capazes 
de fazer face às reais necessidades do 
mercado. O nosso mais recente produto 
de motor é o Profleet LS-X 10W40, 
que garante as seguintes normas; Acea 
E6, E7, E9 API: CI-4, CJ-4 Caterpillar 
ECF-3, ECF-2 Cummins CES 20081 
DAF DDC 93K218 Deutz DQC IV-10 
LA MAN M 3271-1, MB-228.31 MTU 
Type 3.1 & 2.1 Scania Low Ash (field 
trial pending) Volvo VDS-3, CNG, 
MAN M 3477 MB-Approval 228.51 
Volvo VDS-4 (417-0000-17-1018) 
Mack EO-O Premium Plus Renault 

RLD-3, RLD-2. Apesar de não ser um 
produto de baixa viscosidade, mantem 
uma crescente procura no mercado eu-
ropeu.

2 – A gama Valvoline destinada ao mer-
cado de veículos pesados, está estrutu-
rada de seguinte forma: Óleos de motor 
Sintéticos gama Profleet, com viscosi-
dades entre os 5W30, 5W40, 10W30 
e 10W40. Para qualquer uma destas 
viscosidades, dispomos de vários níveis 
de formulação; óleos de motor Sintéticos 
gama All Fleet com viscosidades entre 
os 10W30, 10W40, 15W40, 20W50. 
Para qualquer uma destas viscosidades 
dispomos de vários níveis de formulação; 
óleos de caixa de velocidades gama de 
ATFs, 75W80, 75W90, 80W90. Para 
qualquer uma destas viscosidades dis-
pomos de vários níveis de formulação; 
óleos de caixa de diferenciais e caixas de 
transferência 75W90, 80W90, 75W140, 
85W140. Para qualquer uma destas vis-
cosidades dispomos de vários níveis de 
formulação; óleos de hidráulico HVLP 
22, 32, 46, 68 e HVL 22, 32, 46, 68. 
Para qualquer uma destas viscosidades 
dispomos de vários níveis de formulação; 
massas lubrificantes, de base diversas e 
índices de consistências bastante abran-
gentes; líquido refrigerante de motor 
(anticongelantes). Dispomos de vários 
níveis de desempenho com e sem silicato, 
com e sem nitratos. A Valvoline garante 
uma total capacidade de resposta ao nível 
de lubrificação, para qualquer frota a 
nível mundial. 

MOBIL
Lubrigrupo
Rui Pereira 
www.moovelub.pt

1 – É sabido que os OEMs estão cada 
vez mais focados em construir veículos 

pesados com motores diesel que re-
querem lubrificantes com viscosidades 
HTHS mais baixas, para melhorar a 
eficiência do combustível (HTHS – high 
temperature high shear). Não obstante, 
embora os lubrificantes com baixas vis-
cosidades HTHS melhoram a eficiência 
do combustível, os lubrificantes com 
viscosidades HTHS mais altas ofere-
cem melhor proteção. O desafio para 
os fabricantes de lubrificantes é obter 
o equilíbrio perfeito entre eficiência 
de combustível e proteção. Vamos, em 
breve, lançar dois novos óleos de motor 
diesel de alto desempenho que fazem 
exatamente isso. Foram projetados para 
fornecer uma excecional proteção e eco-
nomia de combustível nos modernos 
motores de baixa emissão, usados em 
aplicações de estrada bastante duras. 
São eles: Mobil Delvac XHPTM ESP 
FE 5W-30 – projetado para a última 
geração da especificação Volvo VDS-5 e 
Mobil Delvac XHPTM Ultra LE MN9 
5W-20 – projetado para a última geração 
da especificação MAN M 3977.

2 – Na Mobil, dispomos de uma gama de 
lubrificantes completa para veículos pe-
sados, garantia de qualidade e resultados. 
Para além de um extenso leque de óleos 
de motor, capazes de uma fiabilidade e 
proteção otimizada, de aumentar os in-
tervalos de mudança do óleo, economias 
de combustível comprovadas e redução 
das emissões, dispomos também de óleos 
de transmissão, diferenciais, direção as-
sistida, massas lubrificantes para variadas 
aplicações e demais auxiliares, como 
os anticongelantes. A nossa tecnologia 
avançada é especialmente projetada para 
proteger e prolongar a vida útil dos mo-
tores diesel e restantes partes do veículo. 
Isso torna os lubrificantes das marcas 
Mobil DelvacTM e Mobil Delvac 1TM 
a escolha certa e confiável.

MILLERS OILS
FMF Ferramentas
João Calado
www.fmf-ferramentas.com
www.millersoils.co.uk

1 – A mais recente adição à nossa 
gama de lubrificantes para pesados é 
o Trucksynth EE 5w-30 (7745), um 
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Como se processa a vossa 
abordagem ao negócio de 
lubrificantes de pesados? 
Trabalham diretamente com 
frotas ou apenas com a revenda? 
Têm suporte técnico?

Paulo Santos
KRAUTLI

“A nossa forma de abordar o mercado 
assenta exclusivamente em distribuidores. 
Garantimos, no entanto, o apoio direto 
às frotas do ponto de vista técnico e 
comercial. Entendemos que os distribuidores 
podem garantir uma maior proximidade 
ao mercado e em especial ao cliente. As 
necessidades das frotas são muito díspares 
e a proximidade tem uma forte vantagem 
a capacidade de fazer chegar produto aos 
clientes acaba por ser mais célere e mais 
adaptada às reais necessidades da frota. A 
nossa rede de distribuição cobre o país de 
uma forma global e essa cobertura dá-nos 
maior capacidade de resposta. Acredito que 
nos pode tornar menos competitivos, mas a 
complexidade dos lubrificantes é cada vez 
maior e, para que não se cometam erros 
de aplicação, a proximidade torna-se uma 
vantagem. A aplicação do produto certo na 
hora certa torna as marcas mais fortes e os 
clientes mais eficientes do ponto de vista da 
operacionalidade dos seus equipamentos. 
Para que isso seja possível, o apoio técnico 
e o produto próximo do cliente é cada vez 
mais valorizado”.

Rui Pereira
LUBRIGRUPO

“A nossa abordagem ao mercado é mista. 
Por um lado, estamos representados em 
Portugal Continental e ilhas através da 
nossa rede de parceiros, empresas cuja 
experiência, conhecimento e ligação à marca 
Mobil se prolongam há várias décadas. 
Por outro lado, tentamos uma abordagem 
e negociação direta com os OEMs, com 
vista à obtenção de acordos que permitam, 
direta ou indiretamente, aumentar o número 
de frotas com as quais trabalhamos. A 
nossa força de vendas e a dos nossos 
parceiros está equipada e treinada para 
poder responder às questões que surjam no 
dia a dia, onde se destaca um catálogo de 
lubrificantes completo e atualizado, o seletor 
de lubrificantes com a recomendação dos 
óleos a aplicar mediante a marca e modelo 
do veículo e a ferramenta TCO, capaz de 
estimar as poupanças nos custos com a 
simples mudança para os lubrificantes Mobil. 
Qualquer necessidade mais especializada, 
como por exemplo uma análise ao óleo, terá 
a intervenção do nosso Consultor Técnico, 
ou, no limite, da própria ExxonMobil, já 
que, como Distribuidores Oficiais Mobil, a 

nossa relação com eles é muito próxima. 
Aconselhamos a visita ao nosso website 
www.moovelub.pt”.

João Calado
FMF FERRAMENTAS

“A nossa abordagem ao mercado dos 
pesados passa principalmente pelo contacto 
direto com as frotas, pelo facto de a nossa 
gama ser especializada e, assim, temos o 
contacto direto com o utilizador. Temos apoio 
técnico e após venda, que inclui a análise de 
amostras de lubrificantes e combustíveis”.

Jordi Ribera
MOTUL

“A Motul trabalha tanto através de 
distribuidores especializados como em 
algumas frotas. Oferecemos suporte técnico 
pessoal, com serviços especiais, como a 
monitorização do estado do óleo através da 
análise de amostras e consultoria e formação 
dos responsáveis de manutenção dos nossos 
clientes”.

Mireia González Bosch
WOLF

“Trabalhamos com distribuidores, sendo 
a Civiparts o nosso distribuidor exclusivo 
para pesados em Portugal. Com a Civiparts, 
comercializamos produtos nas oficinas 
Top Truck, oficinas independentes, frotas e 
clientes que compram nas lojas Civiparts. 
Além disso, também participamos em 
alguns concursos públicos. Oferecemos um 
serviço 360° e suporte total ao produto: 
com o programa de análise, em que, através 
da análise de óleo, os nossos especialistas 
estabelecem um diagnóstico detalhado de 
uma frota. Essas informações permitem 
que forneçam conselhos sob medida para 
a manutenção proativa, proporcionando 
aos clientes maior tempo de atividade do 
veículo e menores custos operacionais; do 
serviço técnico: oferecemos acesso exclusivo 
a consultores experientes, oferecendo 
assistência interna e externa. Os nossos 
especialistas estão sempre à disposição para 
fornecer suporte técnico e através da nossa 
linha direta; da ferramenta de recomendação 
de produtos, em que os clientes têm acesso 
a uma ferramenta online ou app móvel 
para identificar a melhor solução. Fornece 
informações rápidas e precisas para ajudar 
a economizar tempo analisando qual o 
fluido mais apropriado; da formação, através 
da qual oferecemos aos nossos parceiros 
formação técnica e comercial à medida”.

Filipe Peralta
FUCHS

“A nossa abordagem ao mercado é 
feita diretamente ou em parceria com 
distribuidores, pois trata-se de um negócio 

com elevadas exigências a nível técnico, 
necessitando de um acompanhamento direto 
especializado. Por exemplo, a utilização dos 
produtos da Fuchs permite uma redução 
muito significativa dos custos de operação, 
não só no consumo do lubrificante, mas 
porque proporcionam uma redução efetiva 
do consumo de combustível. O suporte 
técnico é garantido diretamente a cada 
cliente pela estrutura da Fuchs Portugal, 
independentemente de ser um cliente direto 
ou de um distribuidor”.

Amadeu Fernandes
SPANJAARD

“A Kroon Oil e a VatOil pretendem 
encaixar-se com o mercado através de 
importadores gerais e/ou locais. A Adir-
Viseu, é o entreposto das tradicionais marcas 
holandesas, trata da importação, impostos 
e legalidades associadas à importação, 
stock de emergência, publicidade, gestão 
comercial e técnica e formação, um braço 
directo de apoio da fábrica aos importadores 
e distribuidores das nossas marcas, no qual 
sou o country manager. O negócio comercial 
de importação/distribuição incluí, um 
programa de apoio de vendas co-financiado 
pela fábrica e várias outras facilidades 
comerciais e logísticas”.

João Madeira
CEPSA

“Realizamos um trabalho em ambos os 
sectores: clientes diretos de frotas assim 
como revenda e distribuição de modo a 
abranger os diferentes ramos de negócio. 
Oferecemos aos nossos clientes suporte 
técnico: planos de lubrificação para 
racionalização dos lubrificantes em serviço, 
disponibilização da documentação técnica, 
ações de formação, serviço Oil Monitor 
(análises aos lubrificantes em serviço na 
frota)”.

Sadhna Monteiro
LIQUI MOLY

“A Liqui Moly trabalha com os grossistas 
de peças para pesados. É a partir desta 
relação com os nossos clientes diretos que 
damos depois acompanhamento, assessoria, 
formação e apoio de marketing a todos os 
retalhistas, frotas, oficinas independentes 
ou em rede ou a qualquer tipo de empresa 
com veículos pesados. A nossa equipa dá 
todo o apoio em parceria com os nossos 
distribuidores, num serviço diferenciado e 
que garante também um acompanhamento 
técnico muito forte e presente”.

Catarina Ramalho Bastos
SPINERG

“Estamos constantemente a introduzir no 
mercado os mais recentes lubrificantes que 
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óleo 100% sintético para baixo SAPS e 
com grande eficácia de consumos para 
motores a gasóleo de grande rendimento, 
que pode fazer de “óleo único” para 
frotas modernas. Com as normas ACEA 
E6/E7/E9, MB228.51, MB228.31, 
MB235.28 e aprovações MAN M3677, 
M2477, M3271-1 e ainda Volvo VDS-4, 
VDS-3 Volvo CNG, Renault RLD-3, 
RLD-2, RGD, RXD entre outros.

2 – A nossa gama é constituída por óleos 
de motor, óleos de caixa e diferencial, 
massas, óleos hidráulicos e tratamentos 
para gasóleo. Na maioria dos óleos de 
motor existem aprovações das marcas 
MAN, Volvo, Renault, Mack e MB. 
As viscosidades vão desde os 15w40 
mineral, 15w40 semissintético, 10w40 
e 10w30 semissintético e 5w30 e 10w40 
100% sintético.

EUROL
Solucas
Lilian Boerkamp
www.eurol.com

1 - Recentemente introduzimos o “Bag 
in box” como uma variante de embala-
gem adicional para os nossos produtos. 
Esta nova variante de embalagem cabe 
no rack de oficina Eurol existente de 12 
x 20 litros. Com o sistema Bag in box, 
a Eurol promove a facilidade de uso, 
sustentabilidade e profissionalismo nas 
oficinas. O sistema “Bag in box” consiste 

num saco plástico com uma torneira, 
acondicionado em uma embalagem de 
papelão reciclável com alças. A emba-
lagem hermética permite que o líquido 
flua para fora do saco na caixa como um 
fluxo constante. A embalagem contém 
89% menos plástico em comparação 
com uma lata convencional. Além disso, 
o volume de resíduos é reduzido em 
mais de 90%. Após o uso, o cartão e 
o saco plástico podem ser descartados 
separadamente. 

2 – A Eurol oferece uma gama completa 
de produtos para pesados. Não apenas 
óleos de motor, mas também refrigeran-
tes, massas lubrificantes, fluidos, aditivos 
e produtos de limpeza e manutenção. 
Produzimos e fornecemos lubrificantes 
aprovados, seguindo as especificações 
OEM. Ao usar o Oil Advisor no nosso 
site ou app, é possível consultar quais 
os lubrificantes adequados para o veí-
culo, digitando a marca, modelo e tipo 
de veículo em https://eurol.com/en/
oil-advisor. Os nossos produtos para 
pesados estão disponíveis nos nossos 
revendedores, que podem ser encontra-
dos no seguinte link: https://eurol.com/
en/our-dealers. A experiência adquirida 
com o rali mais difícil do mundo, o Rally 
Dakar, é usada para o desenvolvimento 
contínuo dos nossos produtos. 

MOTUL
Jordi Ribera
www.motul.com/es/pt

1 – A Motul incorporou recentemente o 
Tekma Mega + 15W40 no seu portfólio. 
É um óleo lubrificante de grau mineral 
especialmente projetado para motores 
de veículos industriais pesados, como 
autocarros, camiões, máquinas agrícolas 
e de obras públicas. O óleo é adaptado 
a todos os motores de frota mista que 

a Shell tem desenvolvido para o mercado 
global. Trabalhamos com todo o tipo de 
frotas e desenvolvemos um trabalho 
conjunto de otimização de portfolio e de 
custo de operação, realizando testes com 
os nossos clientes para aferir desempenhos 
com produtos Premium que incorporam 
uma tecnologia diferenciadora, onde 
podemos determinar as poupanças ao 
nível dos intervalos de mudança de óleo e 
do combustível, garantindo a longevidade 
do equipamento. Estamos a desenvolver 
também soluções digitais ao nível da 
manutenção preditiva, por forma a ajudar 
os nossos Clientes na sua gestão das suas 
frotas, e no caso de outros sectores como 
a construção, do seu parque de veículos 
pesados”.

Sofia Ribeiro
GALP

“A Galp tem uma abordagem global ao 
negócio de Lubrificantes de Pesados. 
Em termos de cobertura nacional, os 
Lubrificantes GALP estão disponíveis em 
todo o país. Trabalhamos diretamente com 
os utilizadores profissionais, em particular 
com as empresas de transportes (de 
mercadorias e de passageiros), mas também 
de forma indireta via parceiros-distribuidores. 
Em termos de suporte técnico, a Galp 
dispõe de uma área de assistência técnica 
composta por técnicos especializados que 
dão apoio aos nossos clientes (presencial 
ou à distância), desenvolvem ações de 
formação, executam planos de lubrificação 
e auxiliam na preconização de produtos. 
Efetuamos ainda o acompanhamento de 
óleos em serviço (através de análises físico-
químicas personalizadas, análises de campo 
para o acompanhamento de operações e de 
produção, fornecimento de kits de análises 
expeditas e soluções para o tratamento de 
óleos em serviço). Apresentamos igualmente 
Soluções Ambientais, disponibilizando 
soluções que promovem o desenvolvimento 
da atividade de lubrificação de uma forma 
ecologicamente responsável e sustentável, 
através de produtos e serviços tais como 
os kits de combate à poluição, depósitos de 
recolha de óleos usados e a gestão integrada 
de resíduos. Acresce a nossa capacidade 
de adaptação, proximidade e flexibilidade: a 
Galp tem o centro de decisão e produção em 
Portugal, o que torna mais simples e célere 
o desenvolvimento de produtos à medida. A 
Sustentabilidade da Parceria com os nossos 
clientes é outro eixo fundamental na nossa 
abordagem ao mercado: sendo uma empresa 
nacional, os nossos clientes terão sempre 
a garantia de uma relação de proximidade 
e da manutenção do abastecimento dos 
Lubrificantes Galp”.
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exigem SAE 15W-40 e é formulado 
para trabalhos em condições de carga e 
serviço muito severas que exigem óleo de 
motor ACEA E9 “Low SAPS”. O Tekma 
Mega + 15W40 protege eficazmente os 
conversores SCR e filtros de partículas. 
Proporciona uma limpeza e proteção 
do motor durante longos períodos de 
manutenção. Todas as suas propriedades 
dispersantes e antioxidantes, alto poder 
anti desgaste e detergente, anticorrosivo, 
antiferrugem e anti espuma, excelente 
gestão de fuligem, entupimento do filtro 
de óleo e efeito reduzido de polido nos 
cilindros. Além disso, mantém os pistões 
limpos, controlando a formação de de-
pósitos. A sua classificação SAE permite 
uma maior capacidade de arranque em 
baixas temperaturas. Para aumentar a 
eficácia do poder de limpeza do óleo 
Motul Tekma + 15W-40, é recomendá-
vel combinar o óleo com o tratamento 
Motul Engine Clean+ periodicamente, 
a cada duas ou três trocas de óleo. Este 
aditivo limpa de forma eficaz as acu-
mulações e possíveis obstruções que se 
formam no motor. As micropartículas 
removidas são expelidas juntamente com 
o óleo usado. O Motul Engine Clean + 
garante uma lubrificação perfeita duran-
te o processo de limpeza. A utilização 
do tratamento Motul Engine Clean + 
reduz o desgaste e o consumo de óleo 
e combustível, aumenta a compressão 
em todos os cilindros, além de reduzir as 
emissões poluentes dos gases de escape 
e evacuar depósitos, vernizes e outros 
resíduos de combustão de áreas sensíveis, 
como torneiras hidráulicas ou ranhuras 
e anéis de pistão. Também aumenta a 
vida útil do DPF e do catalisador.

2 – A gama é dividida em duas famílias: 
óleos para veículos com sistemas de 
controlo de emissões (os mais atuais: 
SCR, DPF, entre outros) e óleos para 
veículos sem sistemas de controlo de 
emissões (os mais antigos). Cada uma 
dessas famílias inclui óleos 100% sinté-
ticos, semi-sintéticos e minerais, sendo 
indicativos da duração do período de 
manutenção - o sintético é o mais longo. 
Todos os produtos das duas categorias 
estão disponíveis nas classes SAE mais 
comuns: de 5W-30, 10W-30, 10W-40, 
15W40.

WOLF
Civiparts
Mireia González Bosch 
www.wolflubes.pt 

1 – Recentemente, lançámos o Wolf 
Officialtech 0W20 UHPD FE. Em con-
formidade com a especificação Iveco 18-
1804 Classe TVL-LS, este lubrificante 
totalmente sintético foi desenvolvido 
para oferecer alto desempenho e pro-
teção máxima dos motores Iveco mais 
recentes. A sua formulação dá ao produto 
capacidade extrema de economia de 
combustível e uma formulação de baixo 
SAPS. Altamente resistente à oxidação, o 
produto apresenta melhor desempenho 
da turbina de geometria variável, mesmo 
em condições operacionais adversas. 
Melhora a limpeza e a proteção do motor 
lubrificado até aos intervalos máximos 
de troca de óleo. O óleo do motor é pro-
jetado especificamente para os motores 
Euro 6 Cursor, principalmente Stralis 
e New Daily com pacote de economia 
de combustível (FEP1) recomendado 
pela Iveco.

2 – No que diz respeito ao nosso por-
tfólio para serviços pesados na estrada, 
cobrimos: óleos de motor, óleos de trans-
missão, hidráulica, travagem, fluidos de 
direção e nivelamento, anticongelantes, 
refrigerantes e massas. Ao todo, temos 
115 produtos para aplicações em camiões 
e autocarros e mais de 500 referências. Os 
nossos lubrificantes são classificados nas 
seguintes gamas: OfficialTech, Ecotech, 
VitalTech, ExtendTech e GuardTech, 
sendo OfficialTech e VitalTech as mais 
relevantes para pesados. A nossa linha 
OfficialTech contém lubrificantes total-
mente sintéticos, atendendo às especifi-
cações OEM mais recentes e possuindo 
uma ampla gama de aprovações. Todos 

esses produtos superam os padrões API 
CK-4 e ACEA E6 e têm desempenho 
além do exigido pelos OEMs. Enquanto 
VitalTech é a linha ideal para veículos 
modernos sem os mais recentes sistemas 
de pós-tratamento. 

FUCHS
Filipe Peralta
www.fuchs.com/pt 

1 – Para o mercado de veículos pesados, 
a Fuchs lançou dois produtos recente-
mente, um óleo de motor e um óleo 
para caixas de velocidades manuais. 
Como óleo de motor apresentámos o 
Titan Cargo PRO 3977 SAE 5W-20, um 
produto de nova geração com aprovação 
para a nova especificação MAN M 3977, 
desenvolvida para motores MAN Euro 
VI-d com baixo consumo de combustível 
e baixas emissões de CO2. Para caixas 
de velocidades manuais apresentamos o 
novo Titan Cytrac PRO GA2 SAE 75W-
90, especialmente, desenvolvido para 
cumprir a especificação Scania STO 2:0 
G e com a aprovação MAN M 341 TYPE 
GA2. Este produto pode ser utilizado 
nas caixas manuais SCANIA a partir 
de 2005 e MAN TipMatic 12+2 GRS 
905 e GRSO 905 e permite intervalos 
de mudança até 360 mil km.
 
2 – Os óleos de motor para veículos 
pesados pertencem a linha Titan Cargo 
com viscosidades a variar entre 5W-20 e 
15W-40. As especificações mais recentes 
que os nossos produtos cumprem são 
a API CK-4 e FA-4. Para as caixas de 
velocidades manuais apresentamos a 
linha de produtos Titan Cytrac com 
viscosidade 75W-90 e com a especifi-
cação mais recente API MT-1.
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KROON-OIL, VATOIL
Spanjaard
Amadeu Teixeira Fernandes
www.spanjaard-portugal.com
www.kroon-oil.com
www.vatoil.com

1 – Para além da Kroon Oil marca prin-
cipal desde 1906, estamos a introduzir 
uma nova marca em Portugal onde tam-
bém inclui a gama pesados e máquinas, A 
VatOIL. Portanto, trata-se de mais uma 
das marcas de lubrificantes incorporadas 
pelo tradicional fabricante Holandês 
Kroon Oil (Grupo SOCAZ). Será uma 
boa oportunidade comercial a acres-
centar ao aftermarket. A VatOIL tem 
as principais gamas de óleos, líquidos 
de refrigeração e outros químicos para 
viaturas ligeiros, máquinas e pesados, 
equipamento agrícola, e indústria.   A 
VatOIL começou a ser distribuída em 
1982 na Holanda. Hoje, a marca tem 
uma forte presença no Grupo inter-
nacional ATR e RHIAG - Inter Auto 
Parts Italia S.p.a., nos países da Europa 
Central e Leste (Albânia, Bulgária, 
Croácia, Rép. Checa, Hungria, Polónia, 
Roménia, Rép. Eslovaca, Eslovénia) e 
nos países bálticos (Estónia, Letónia 
e Lituânia). Encontra-se também bem 
estabelecida, no Extremo Oriente e em 
alguns países asiáticos como a Malásia e 
a China.   Relativamente a novidades no 
segmento do óleo pesados e máquinas 
agrícolas, as gamas estão completas sem 
necessidade de novos produtos. A mais 
recente necessidade em pesados deu-se 
ao nível dos refrigerantes de motor, no 
qual já dispomos a solução com o nome 
de Kroon Oil SP 17. Cumprindo as 
especificações Caterpillar CAT EC-1 
e MAK A4.05.09.01. Quanto à marca 
Spanjaard, dispomos de novos produtos 
dentro da gama de pesados e máquinas 

de tratamento e correção de funciona-
mento de motores, caixas de velocidade 
e do sistema de combustível.

2 – Dispomos de óleos de motor, caixa, 
direção, travões e hidráulicos para todo 
tipo de marcas, dos antigos aos mais mo-
dernos, como também a gama completa 
de anticongelantes homologados, G11; 
G12; G13, G14; G15; G16 e inclusive 
o G17, unicamente para camiões e má-
quinas, como o ADBLUE certificado. 
Como também, gama completa de sprays 
e químicos de manutenção, aditivos e 
suplementos, massas lubrificantes, pastas 
de montagem e produtos car care.

CEPSA
João Madeira
www.cepsa.pt

1 – Na marca Cepsa, a Gama Traction 
para veículos pesados cumpre as mais 
recentes especificações exigidas no mer-
cado dos veículos pesados. Na gama 
destacamos os lubrificantes Traction 
PRO LS, que cumprem as mais exigentes 
normas dos fabricantes e promovem uma 
elevada durabilidade dos componentes e 
a gama Traction Advanced LS 10W30 & 
15W40 que cumprem a recente norma 
API CK-4. Na marca Texaco, destacamos 
o lançamento no mercado nacional do 
produto DELO 400 XSP-FA SAE 5W-
30, este lubrificante é recomendado 
quando a especificação API FA-4, é 
requerida, além das homologações dos 
principais construtores: Cummins CES 
20087; Detroit Diesel DFS 93K223; 
Mack EOS-5; Mercedes-Benz MB-
Approval 228.61; Renault RLD-5 e  
Volvo VDS-5.

2 – A nossa gama de lubrificantes para 
veículos pesados está estruturada para 
oferecer produtos para uma comple-

ta lubrificação dos componentes dos 
equipamentos, sempre de acordo com 
os requisitos dos fabricantes. Temos, 
dentro do portfolio de soluções para 
os veículos pesados, lubrificantes de: 
motor, transmissões manuais e auto-
máticas, diferenciais, massas, sistemas 
de refrigeração e produtos de apoio.

LIQUI MOLY
Sadhna Monteiro
www.liqui-moly.pt 

1 – A Liqui Moly trabalha constante-
mente em estreita ligação com os fabri-
cantes de veículos pesados para garantir 
sempre o óleo correto para qualquer 
veículo. Nesse sentido, a Liqui Moly adi-
cionou à sua gama de lubrificantes para 
pesados o avançado TOP TEC TRUCK 
4350 5w30, que entre outros argumen-
tos se destaca a sua total compatibilidade 
com os sistemas EURO 4, EURO 5 e 
também o mais recente EURO 6. Entre 
as aprovações mais comuns, incluem-se a 
ACEA E9, Volvo VDS-4, Scania LDF-4 
e a MB 228.51. No entanto, com este 
óleo é possível cumprir diferentes nor-
mas da Mercedes-Benz, Renault Trucks, 
Scania, Caterpillar, Cummins, Deutz, 
Iveco, Mack ou MAN. Além desta óleo 
muito completo e que ultrapassa os 
principais requisitos, um dos principais 
óleos na gama de pesados continua a ser 
o TOP TEC TRUCK 4050 10W-40, 
específico para as normas dos principais 
fabricantes que recomendam um óleo 
10W-40. Uma ferramenta fundamental 
para a correta escolha do óleo, fulcral 
para garantir o máximo rendimento 
de um motor, mas também para evitar 
enganos que podem levar a danos caros 
e que detêm os veículos de forma não 
programada, é o avançado Guia de Óleos 
Liqui Moly. Está disponível para todo 
o tipo de veículos pesados, máquinas 
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Em que medida podem ser os 
vossos lubrificantes os ideais? 
Cumprem as recomendações 
/ especificações técnicas dos 
fabricantes de motores de 
veículos pesados?

Paulo Santos
KRAUTLI

“A Valvoline disponibiliza todo o tipo 
de produtos destinados ao mercado 
de veículos pesados e indústria, com 
uma forte preocupação no que toca 
a garantir aos seus clientes níveis de 
desempenho ao abrigo das cartas de 
recomendação dos fabricantes. A nossa 
representada disponibiliza uma gama com 
mais de 100 referências destinadas aos 
pesados. A preocupação da Valvoline é 
garantir níveis de desempenho ímpares, 
salvaguardando períodos de garantia dos 
seus equipamentos. Garantimos uma total 
transparência, apoio técnico e comercial 
com vista a salvaguardar os reais 
interesses de qualquer frota nacional, 
independentemente da sua dimensão ou 
diversidade. Da forma como operamos no 
mercado nacional, a nossa preocupação 
e a nossa postura no mercado assentam 
exclusivamente na venda de produtos 
que cumprem as recomendações dos 
fabricantes, com cartas de suporte dos 
mesmos e que os nossos lubrificantes, 
corretamente aplicados, garantem níveis 
de performance ímpares”.

Rui Pereira
LUBRIGRUPO

“Um dos principais fatores que distingue 
os lubrificantes Mobil dos demais está 
relacionado com o facto dos nossos óleos 
terem as aprovações dos fabricantes 
e não apenas as recomendações. O 
nosso destaque é o Mobil Delvac 
1 LE 5W30, um lubrificante capaz 
de estender a vida útil do motor e 
do sistema de escape, permitindo 
intervalos de mudança prolongados, 
contribuindo igualmente para economizar 
combustível. Relativamente a esta 
última característica, a Mobil foi a única 
marca que até hoje conseguiu comprovar 
este facto através dos exigentes testes 
realizados do campo de Millbrook. Foram 
considerados diferentes tipos de condução 
e carga e ficou provado que seria capaz 
de alcançar ganhos de até 3% quando 
comparado com lubrificantes minerais, 
apenas com a mudança do óleo de motor”.

João Calado
FMF FERRAMENTAS

“Temos uma gama que cobre a grande 
maioria de todas as especificações 

modernas em todas as viscosidades 
modernas com a tecnologia de long drain 
exigida pela Renault e a Volvo. Todos 
os nossos lubrificantes, sejam de motor 
ou caixa/diferencial, são fabricados de 
acordo com as normas dos fabricantes de 
viaturas pesadas. Temos, ainda, a gama 
EE (Energy Efficient) de lubrificantes com 
tecnologia de redução de consumos”.

Jordi Ribera
MOTUL

“Todos esses lubrificantes têm muitas 
especificações e homologações, incluídas 
em cada um deles, tornando-os ideais 
para frotas mistas, tanto na diversidade 
de marcas quanto na antiguidade”.

Mireia González Bosch
Wolf
“A nossa colaboração com parceiros de 
aditivos dá-nos acesso direto às mais 
recentes tecnologias e formulações. 
Além disso, a nossa equipa de P&D 
dedicada, laboratório no local e controlo 
de qualidade rigoroso em todos os 
processos de produção dão-nos uma 
forte vantagem competitiva. A Wolf é 
uma marca com uma ampla gama de 
produtos que atendem e frequentemente 
excedem as especificações OEM. Isso é 
comprovado pelas nossas aprovações 
de vários produtos. Atendemos aos mais 
recentes padrões API e ACEA e temos 
60 aprovações para Scania, Mercedes-
Benz, Cummins, Volvo, MAN, Renault, 
Caterpillar e muitos mais. Embora 
produzamos lubrificantes premium 
para motores diesel pesados, também 
colocamos a inovação em primeiro lugar. 
É por isso que desenvolvemos o Wolf 
MultiFactor Oil Serum - projetado para 
aumentar a vida útil dos lubrificantes 
e manter os motores jovens. É uma 
combinação de ingredientes ativos que 
cria interações complexas para garantir 
que os lubrificantes Wolf mantenham 
as suas propriedades, para proteger os 
motores entre intervalos de manutenção 
cada vez mais longos”.

Filipe Peralta
FUCHS

“Todos os produtos da Fuchs cumprem 
várias especificações, têm aprovações 
dos principais fabricantes OE e 
recomendações que permitem a utilização 
dos mesmos em vários veículos pesados. 
A Fuchs tem uma gama extensa de óleos 
de motor para veículos pesados, mas 
consegue apresentar, num só produto, 
aprovações e recomendações para as 
principais marcas de pesados, tais como, 
MAN, Mercedes-Benz, Renault, Scania, 

Volvo, etc., como é o caso dos produtos 
Titan Cargo Maxx. Os óleos premium de 
elevada qualidade – Titan Cargo Maxx 
SAE 5W-30 e Titan Cargo Maxx SAE 
10W-40 – incluem a nova tecnologia 
XTL, exclusiva da Fuchs. Esta tecnologia 
proporciona melhor comportamento no 
arranque a frio: com tempos reduzidos 
em até 55% na lubrificação e 35% no 
arranque; menor consumo de combustível: 
redução até 1,7%; menor consumo de óleo: 
até 18% menos; e maior estabilidade ao 
envelhecimento e desgaste: redução em 
38% na variação da viscosidade. Tudo 
isto permite um melhor desempenho e 
fiabilidade operacional, para além de 
uma redução de custos, que vai além do 
intervalo de substituição do óleo”.

Amadeu Fernandes
SPANJAARD

“É uma das preocupações da fábrica, 
facilitamos a escolha do produto 
certo recomendado com as respetivas 
especificações através do Site de 
Recomendação: www.kroon-oil.com e 
www.vatoil.com, a consulta é completa 
e simples, oferece o conhecimento 
de todos os pontos de lubrificação 
para além dos óleos de motor e caixa, 
retardor, eixos, hidráulicos, embraiagem, 
rolamentos, sistema de refrigeração, 
travões, lubrificação centralizada. Esta 
consulta automática por modelo e ano, 
tem em conta o tipo de utilização da 
máquina através dos aspetos de trabalho 
de cada componente de forma individual 
e/ou conjunto, relaciona o consumo 
médio de combustível, a carga média 
transportada, o relevo geográfico, o tipo 
de circulação e por fim, o clima em que 
se insere. Ou seja, todos os intervenientes 
externos ao condutor, fundamentais para 
o melhor acompanhamento e afinação 
das manutenções. Resultado: no caso do 
consumidor, máquinas mais “novas” por 
mais tempo, com significativos ganhos 
no que respeita a custos de substituição 
de peças e paragens produtivas, 
melhor conservação e valorização do 
investimento da viatura. No caso do 
distribuidor, uma ferramenta técnica 
rápida que sustenta a oportunidade de 
venda e uma transparente como fiel 
relação comercial entre todas as partes”.

João Madeira
CEPSA

“Os nossos lubrificantes são formulados 
com bases selecionadas premium de 
elevada qualidade e aditivos para 
garantirem o cumprimento das normas, 
recomendações e especificações técnicas 
dos fabricantes dos motores dos veículos 
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pesados. Os produtos são formulados 
para irem ao encontro das últimas 
exigências do mercado: economia de 
combustível e uma maior durabilidade. 
No nosso portfólio existe uma gama 
completa de produtos para as frotas 
de pesados que contempla diferentes 
viscosidades e especificações de acordo 
com o requerido por cada equipamento”.

Sadhna Monteiro
LIQUI MOLY

“Todos os nossos óleos cumprem as 
recomendações e especificações técnicas 
dos fabricantes. É por isso que a marca 
se posiciona no topo da qualidade num 
segmento onde é fundamental usar óleos 
de elevada qualidade, evitando problemas 
e paragens inesperadas do veículo por 
avaria, o que representa prejuízo para a 
empresa de transporte/frotista. Com os 
óleos Liqui Moly a mais alta performance 
é garantida, mas também a proteção 
dos componentes mecânicos fica num 
nível muito alto, representando um 
investimento seguro e com resultados 
comprovados. Além dos óleos da máxima 
qualidade, a Liqui Moly tem ainda a 
vantagem de poder adicionar aditivos 
específicos para elevar ainda mais a 
performance, a redução de consumo ou 
o funcionamento perfeito do motor. A 
Liqui Moly garante uma solução completa 
para todo o tipo de veículos pesados e 
uma solução muito rentável para quem 
gere uma frota, com total garantia de 
qualidade”.

Sofia Ribeiro
GALP

“A Galp tem uma gama de lubrificantes 
muito alargada, tecnologicamente 
avançada e que cobre as exigências e as 
especificações mais recentes do mercado. 
Os nossos produtos foram sujeitos aos 
exigentes testes dos construtores de 
equipamento e dispõem de aprovações 
formais dos OEM´s, que comprovam e 
reconhecem a elevada performance e 
qualidade dos lubrificantes Galp. Para 
além disso, a Oferta de Lubrificantes Galp 
garante uma adaptação às necessidades 
de aprovisionamento e logística dos 
seus clientes, uma vez que os seus 
produtos possibilitam várias combinações 
possíveis de especificações vs fit de 
aplicação. A Galp possuiu uma Cadeia 
de Valor Integrada de Lubrificantes, 
gerando confiança e dando apoio ao 
cliente: Desenvolvimento, Gestão de 
Produto, Produção, Laboratório, Logística, 
Assistência Técnica pré-venda, Equipas 
Comerciais e Assistência Técnica após-
venda”.

de construção, veículos agrícolas. Basta 
introduzir a marca, o modelo e o motor 
e, automaticamente, o utilizador tem 
acesso ao guia de lubrificação do veí-
culo, com o óleo correto, a quantidade 
necessária, os intervalos de manutenção 
recomendados pelo fabricante, como a 
lista de todo o tipo de lubrificantes e 
fluídos recomendados para o veículo. 
A pesquisa pode também ser feita por 
normas específicas. Pode ser consulta-
do em www.liqui-moly.pt ou através 
da aplicação móvel gratuita para iOs 
e Android. 

2 – A gama Liqui Moly para pesados 
está estruturada com a linha TOP TEC 
TRUCK, os mais avançados óleos, que 
garantem as aprovações dos principais 
fabricantes de pesados. Para dar resposta 
a todo o tipo de veículos, de todas as 
idades, a Liqui Moly disponibiliza tam-
bém óleos minerais, como o TOP TEC 
TRUCK 4450 15W-40. A Liqui Moly 
disponibiliza para pesados óleos com 
viscosidade 5W-30, 10W-40, 15W-40, 
20W20 ou 20W-50. O desenvolvimen-
to dos lubrificantes em geral obedece a 
normas impostas pelos fabricantes dos 
veículos. Essas normas por si só já exigem 
que o lubrificante a ser aprovado deverá 
cumprir com determinados parâmetros 
- entre eles, a capacidade de redução do 
atrito entre as peças móveis e consequen-
temente a maior ou menor dissipação de 
calor. Na Liqui Moly utilizamos óleos-base 
criteriosamente selecionados e aditivos 
exclusivos para criar um produto final 
que excede as exigências do fabricante, 
não só pela aprovação necessária, mas 
também porque temos sempre presente 
a necessidade de preservar o ambiente. O 
nosso laboratório de óleos na Alemanha 
está constantemente a desenvolver novas 
formulações para garantir uma oferta 
completa para os veículos pesados. Todos 
os nossos óleos são produzidos na nossa 
fábrica na Alemanha, em Saarlouis. A 
Liqui Moly está também presente na 
competição, através do patrocínio da equi-
pa Team Hahn Racing no Campeonato 
Europeu de Corridas de Camião (FIA 
ETRC), onde Jochen Hahn tem levado 
o seu Iveco ao título nos últimos anos. O 
óleo é Liqui Moly, o que mostra também 
a elevada performance mesmo com a 
exigência da utilização em pista. 

SHELL
Spinerg
Catarina Ramalho Bastos
www.spinerg.com

1 – No âmbito de um posicionamento 
de constante inovação que a Shell tem 
perante o seu portfolio de produtos, 
foi recentemente introduzido o óleo 
de motor Shell Rrimula R6 LME Plus 
5W30 (CK-4) que cumpre com as mais 
recentes e ambiciosas normas ACEA, 
JASO e API, tendo sido aprovado 
por diversos fabricantes, como MAN, 
Volvo, Caterpillar, Mack e Scannia. 
O RIMULA R6 LME PLUS 5W30 é 
adequado para os motores Euro 4,5 e 6. 
Contém na sua fórmula a tecnologia ino-
vadora “Dynamic Protection Plus” que 
lhe fornece capacidades extraordinárias 
de proteção dos motores mais modernos 
de baixas emissões. Nos diversos testes 
que foram efetuados com este produto, 
este lubrificante cumpriu os intervalos 
de mudança de óleo mais alargados, com 
um potencial de 200 mil km. Também 
demonstrou um aumento na poupança 
de combustível de cerca de 2,8% com-
parado com um óleo SAE 15W40. Este 
óleo devido à sua formulação com a mais 
recente e inovadora tecnologia aplicada 
a um óleo de motor, marca o início de 
uma nova era para os lubrificantes de 
motores de pesados bem como para a 
própria indústria de veículos pesados. 
(Nota 1 – Especificações deste produto: 
API CK-4/CJ-4/SN, ACEA E6/E7/E9, 
JASO DH-2, Caterpillar ECF-3/ECF-
2, Cummins CES 20086/CES20081, 
Detroit Diesel DFS 93K222/93K218, 
DEUTZ DQC IV-10 LA, Mack EOS- 
4,5/EO-O PP Plus, Volvo vds 4,5/vds 
4, MB 228.51, MAN M3677, MTU 
CAT 3.1, Renault RLD-3, Iveco TLS 
E9 cumpre os requisitos, Scania LDF-4).
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2 – A nossa gama de produtos para veícu-
los pesados estrutura-se da seguinte for-
ma: gama de lubrificantes para motores 
Shell Rimula, gama para Transmissões 
Shell Spirax e a nossa gama de massas 
lubrificantes Shell Gadus. Em todas 
elas temos vários níveis de cumprimen-
to de especificações/aprovações, sendo 
que temos programas que combinam 
estas 3 gamas fornecendo vários níveis 
de desempenho para as operações das 
diversas tipologias de frotas.

GALP
Sofia Ribeiro
www.galpenergia.com

1 - A Galp acaba de lançar o Galp Galáxia 
Ultra Tron 10W40, um lubrificante 
sintético, do tipo UHPD (Ultra High 
Performance Diesel Oil), destinado à 
lubrificação de motores diesel de elevada 
potência, de aspiração natural ou turbo 
alimentados, especialmente desenvolvido 
para cumprir os exigentes requisitos da 
especificação SCANIA LDF-3, tornan-
do-o adequado para os motores mais 
recentes da Scania Euro VI. É adequado 

para intervalos de muda de óleo muito 
alargados (Long Drain), até 120.000 km, 
dependendo das condições de operação 
e recomendações do construtor. Este 
Lubrificante apresenta uma performance 
abrangente, cumprindo as especificações 
normal SAPS referência do mercado: 
E4/E7, Volvo VDS-3, MB 228.5, MAN 
3277, entre outras, o que permite a sua 
utilização em motores do tipo Euro V 
onde estas especificações sejam exigidas. 
O Galp Galáxia Ultra Prime 10W40 é 
um Lubrificante sintético especialmente 
recomendado para a lubrificação de mo-
tores diesel de elevada potência, de aspi-
ração natural ou turbo alimentados, Euro 
V e Euro VI, operando nas mais severas 
condições de utilização, em particular 
quando sujeitos a intervalos de muda 
de óleo muito alargados (Long Drain). 
O seu baixo teor em cinzas sulfatadas, 
fósforo e enxofre (Mid-SAPS) torna-o 
adequado para motores com sistemas de 
filtração/retenção simples ou mistos do 
tipo DPF (Filtros de Partículas Diesel), 
EGR (Recirculação de Gases de Escape) 
e sistemas de redução do tipo SCR NOx 
(Redução Catalítica Selectiva de Óxidos 
de Azoto). Além de cumprir os requisitos 
das especificações low SAPS (ACEA E6/
E9; MB 228.51; MAN 3477, entre ou-
tras), é igualmente adequado a motores 
que requeiram a performance ACEA 
E7 (full-SAPS). Pelo leque alargado de 
aplicações, este produto é adequado para 
clientes com frotas, possibilitando assim 
reduzir o número de produtos necessários 
e ajudando numa otimização de stocks 
e minimização de erros por utilização 

incorreta de produto. 

2 - A GALP apresenta-se como uma 
marca de Lubrificantes tecnologica-
mente avançada, de confiança, e que 
atua de forma próxima junto dos seus 
cientes. A Linha de Lubrificantes Galp 
é abrangente e cobre inúmeros tipos de 
aplicações desde as aplicações no ramo 
Automóvel, Indústria e de Marinha. A 
gama de Lubrificantes Galp para moto-
res de veículos pesados – Galp Galáxia 
- é muito forte, na medida em que é 
composta por uma oferta muito alar-
gada que cobre todas as necessidades 
do mercado. Os produtos desta gama 
são tecnologicamente avançados e com 
elevada performance, comprovada pe-
las diversas aprovações conferidas pelos 
construtores de equipamentos (OEM, 
Original Equipment Manufacturers). 
Para a lubrificação e proteção dos res-
tantes componentes dos veículos pe-
sados, a Galp dispõe ainda de outras 
gamas de Lubrificantes, nomeadamente: 
Galp Transvex TDL, Galp Transoil / 
Transoil HP para Transmissões Manuais, 
Galp Transmatic para Transmissões 
Automáticas, Galp Care Anticongelante 
Premium para sistemas de refrigeração, 
Galp Expert Trávia - Fluídos de Travões 
para os sistemas de travagem, Galp 
Belona, Galp Belona Plex, Galp Sygma 
Plex: Massas Lubrificantes. Todos os 
nossos produtos apresentam níveis de 
qualidade de excelência, sendo reco-
nhecidos e aprovados pelas principais 
marcas de construtores de viaturas e de 
equipamentos industriais.



DISPONÍVEL NA

DISPONÍVEL PARA

Wolf, the Vital Lubricant. 
www.wolflubes.com

A CONSTRUIR  
O SEU NEGÓCIO  
EM CONJUNTO 

MELHORA A PROTEÇÃO  
DO MOTOR

INTERVALOS 
PROLONGADOS 
ENTRE TROCAS 
DE ÓLEO

REDUZ O CONSUMO  

MANTÉM OS MOTORES  
MAIS LIMPOS

EMISSÕES  
DE CO2  
MAIS BAIXAS

Os lubrificantes Wolf foram concebidos para melhorar a mobilidade dos veículos em toda a frota de 
veículos com as soluções tecnológicas mais recentes. Os lubrificantes inovadores suportam as mais 
recentes especificações de veículos pesados, permitindo que os proprietários de frotas tirem o máximo 
partido das oportunidades de crescimento disponíveis no mercado.

Satisfazer sempre os desafios futuros da indústria hoje. A nossa estrutura organizacional dinâmica e 

Transfira a nossa aplicação  
de pesquisa de lubrificantes.
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