
Conheça a nossa gama de produtos! 

 EV-FL Y HUIDS BATTER  T ERMAL FLUID.
Fluido dielétrico biodegradável com excelente 
capacidade de eliminação de calor e alta resistência 
à oxidação, especialmente apto para a refrigeração 
direta (imersão) pelo contacto direto de componentes
de veículos elétricos, como baterias, motores elétricos
ou inversores que requerem um   bom controlo
da temperatura para otimizar o seu   funcionamento
funcionamento.
Formatos Disponíveis: B-20 e CP-5

x  EV-FL KUIDS BRA E FLUID DOT 5.1.
Fluido de  senvolvido para travões hidráulicos de
veículos modernos equipados com sistemas de 
controlo e ajuda à condução, como ABS, ESP ou ADAS. 
É especialmente adequado para veículos elétricos e 
híbridos devido aos seus altos pontos de ebulição 
(seco e húmido), baixa viscosidade e menor 
condutividade. Cumpre com as especificações 
DOT 5.1, DOT 4LV, DOT 4 y DOT 3, pelo que 
tem uma ampla aplicabilidade.
Formatos Disponíveis:  CP -0.5

 EV-FL X Y HUIDS COMPLE  S NT  GREASE.
Massa sintética de longa duração recomendada para 
a lubrificação de rolamentos, motores elétricos 
e outros componentes de veículos elétricos, com 
propriedades lubrificantes e de condutividade es
pecialmente desenvolvidas para conseguir uma 
excelente proteção e um funcionamento ótimo.
Formatos Disponíveis:  CG-400

 EV-FLUIDS DRIVE ATF.
 Lubrificante de baixa ansmissões viscosidade para tr
automáticas de veículos elétricos, desenhado 
para proteger do desgaste e da corrosão  engrenagens de
e rolamentos, com estabilidade à oxidação melhorada -
e excelentes propriedades dielétricas.
Formatos Disponíveis: B-20 

 EV-FL ZUIDS COOLANT ANTIFREE E 50%.
Fluído refrigerante com excelente capacidade de 
eliminação de calor e resistência à oxidação a altas 
temperaturas. Especialmente apto para a refrigeração
indireta de componentes de veículos elétricos,
como baterias, motores elétricos ou inversores 
que requerem um bom controlo da temperatura 
para otimizar o seu funcionamento.
Formatos Disponíveis: B-20 e CP-5

Nova gama 
EV-FLUIDS 

Conheça a nossa gama de produtos! Conheça a nossa gama de produtos! 

Para mais informações contate o seu gestor comercial. 


