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lubrificantes para máquinas agrícolas e obras públicas



eni desenvolveu uma linha completa de lubrificantes para equipamentos agrícolas 
e obras públicas, cumprindo os mais elevados padrões de prestações. 
Esta linha de lubrificantes eni inclui produtos de tecnologia tradicional que utiliza 
formulações fiáveis e testadas, assim como tecnologias de vanguarda, para veículos 
mais recentes, equipados com sistemas de pós-tratamento de gases de escape para 
reduzir as emissões. 

A linha de lubrificantes foi especificamente desenvolvida para proporcionar uma 
elevada economia de combustível, a máxima performance em qualquer condição 
climática, respeito pelo meio ambiente e prestações de longa duração.  

eni oferece uma série de produtos especializados como óleos multifuncionais, 
refrigerantes, fluidos hidráulicos e massas para satisfazer as necessidades da 
lubrificação da maioria do equipamento agrícola e obras públicas.
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óleos motor

A elevada tecnologia desta linha de produtos está desenvolvida para satisfazer 
as necessidades de todos os veículos fora de estrada, cumprindo com  as 
especificações de performance mais rigorosas definidas pelos principais 
fabricantes. A linha inclui também lubrificantes específicos para motores 
EURO V e EURO VI, equipados com sistemas de pós-tratamento de gases de 
escape que exigem uma formulação especial de aditivos para manter a sua 
eficácia. 

4



eni i-Sigma Performance 
E4 10W-40

 Óleo de tecnologia “Synthetic”, ideal 
para equipamentos que trabalham em 
condições de cargas elevadas.

 Máxima proteção dos componentes do 
motor ao desgaste e aos depósitos. 

 Adequado para intervalos de mudança de 
óleo prolongados

ESPECIFICAÇÕES

ACEA E4  
MB-Approval 228.5  
MAN M3277 
MTU Type 3

eni i-Sigma Performance 
E7 15W-40

Lubrificante de elevada performance para 
uma ampla gama de motores.

Permite intervalos de mudança de óleo 
prolongados.

Máxima proteção dos componentes do 
motor ao desgaste e aos depósitos. 

eni i-Sigma Top 
5W-30

Lubrificante “Top Synthetic” apropriado 
para condições de trabalho extremamente 
severas. 

Excelente comportamento “fuel-economy” 
e no arranque a frio. 

Ideal para intervalos de mudança de óleo 
muito prolongados. 

eni i-Sigma Top 
10W-40

Lubrificante de tecnologia “Synthetic” 
apropriado para motores que trabalham 
em condições de trabalho extremamente 
serveras.

Permite intervalos de mudança de óleo 
prolongados.

Excelentes propriedades de resistência ao 
desgate e limpeza do pistão.

eni i-Sigma Top 
MS 5W-30

Óleo “Top Synthetic” adequado para 
motores Euro VI e anteriores. 

Excelente comportamento “fuel-economy” 
e no arranque a frio. 

Boas propriedades detergentes e de 
proteção. 

eni i-Sigma Top 
MS 15W-40

Óleo de elevada performance para 
motores Euro III a Euro VI.

Adequado para condições de trabalho 
extremamente severas. 

Capacidade de intervalos de mudança de 
óleo prolongados. 

ESPECIFICAÇÕES

API CI-4 ACEA E4, E7  
MB-Approval 228.5  
MAN M3277 
MAN M3377 
MTU Type 3  
Volvo VDS-3  
Mack EO-M Plus
Deutz DQC IV-10  
CAT ECF-2  
Renault RXD, RLD-2, RLD

ESPECIFICAÇÕES

API CJ-4/SN 
ACEA E6, E7, E9 
MB-Approval 228.51, MB 228.31 
MAN M3477, M3677,  M3271-1   
MTU Type 3.1 
Volvo VDS-4 
Mack EO-M plus, EO-N, EO-O PP 
Deutz DQC IV-10LA JASO DH-2 
CAT ECF-3 
Renault RXD, RLD-3, RLD-2, RGD

ESPECIFICAÇÕES

API CI-4/CH-4/SL 
ACEA E7, E5, E3, B3   
MB-Approval 228.3  
MAN M3275-1  
MTU Type 2 
Volvo VDS-3  
Deutz DQC III-10
CAT ECF-1a

ESPECIFICAÇÕES

API CF ACEA E4, E7  
MB-Approval 228.5 
MAN M3277  
MAN M3377
MTU Type 3 
Volvo VDS-3  
Deutz DQC III-10 
Renault RXD  
Scania LDF-3  
Cummins CES20072  
DAF extended drain

ESPECIFICAÇÕES

JAPI CJ-4/SM ACEA E9  
MB-Approval 228.31  
MAN M3575 
MTU Type 2.1 
Volvo VDS-4  
Mack EO-O PP 
Deutz DQC III-10 LA  
CAT ECF-1a, ECF-2, ECF-3 
Renault RLD-3  
Cummins CES 20081 
Detroit Diesel 93K218 5
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eni Rotra 
HY 80W-90

Óleo de extrema pressão para engrenagens 
hipóides, uso típico em transmissões finais 
e tomadas de força. 

Propriedades antidesgaste e anticorrosão.  

Alta proteção contra ferrugem e espuma.

ESPECIFICAÇÕES

API GL-4 
MIL-L-2105 level   
MAN 341 Typ E1, Z2   
ZF TE-ML 2B, 16A, 17A, 19A     
VW TL 726 (level)   
Liebherr Cranes   
MB 235.1 level

eni Rotra 
MP 80W-90 

Óleo de extrema pressão para engrenagens 
hipóides severamente solicitadas, uso típico 
em transmissões finais e tomadas de força.

Protege da corrosão e desgaste, mantendo 
todos os componentes lubrificados.

ESPECIFICAÇÕES

API GL-5  
MIL-L-2105D   
FORD M2C 105A   
FORD M2C-154A  
FORD SQM-2C-9002A/9008A/9101A  
CHRYSLER MS-5644   
GM MS 9985290   
MAN 342 Typ M1    
OPEL B 0401010   
VW TL 727/726  
VOLVO 97310/97313/97314   
ZF TE-ML 16B, 17B, 19B, 21A    
Liebherr Cranes

óleos de transmissão

Inovadora linha de produtos adequada para o uso em 
transmissões clássicas assim como para a maioria dos 
modernos sistemas de transmissão. A linha cumpre com uma 
ampla gama de especificaçoes de performance emitidas 
pelos principais organismos internacionais e exigidas pela 
maioria dos fabricantes de tractores e máquinas de obras 
públicas que existem atualmente.
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eni Rotra 
MP/S 85W-90

Óleo de extrema pressão recomendado 
para aplicações onde se requerem 
propriedades “anti-stick-slip”.

Particularmente recomendado para a 
lubrificação de embraiagens em banho de 
óleo e diferenciais auto-blocantes. 

ESPECIFICAÇÕES

API GL-5   
FORD M2C-154A   
FORD M2C-105A   
MIL-L-2105D
ZF TE-ML 05C, 12C, 16E, 21C

eni Rotra 
MP/DB 85W-90

Óleo de extrema pressão para a lubrificação 
de transmissões Daimler Chrysler. 

Excelentes propriedades antidesgate e de 
estabilidade à oxidação. 

ESPECIFICAÇÕES

API GL-5   
MAN 342 Typ M1   
MB 235.0    
MIL-L-2105D    
ZF TE-ML 16C, 17B, 19B, 21A   
VW TL 727    
Liebherr Cranes

eni Rotra 
MP/DB Synth 75W-90

Óleo de elevada performance totalmente 
sintético para a lubrificação de 
transmissões Daimler Chrysler. 

Excelentes propriedades antidesgate e de 
estabilidade à oxidação.  

Máxima proteção das engrenagens para 
um melhor rendimento e uma vida longa 
útil.

eni Rotra 
LSX 75W-90

Óleo de transmissão de elevada 
performance, totalmente sintético, para uso 
universal. 

Proporciona proteção das engrenagens a 
longo prazo e é adequado para intervalos de 
mudança de óleo prolongados.

Excelentes propriedades antidesgate e 
estabilidade à oxidação.  

ESPECIFICAÇÕES

API GL-5    
MB 235.8    
MAN 342 Typ S1

ESPECIFICAÇÕES

API GL4, GL5, MT-1      
MAN 341 Typ E3, Z2   
MAN 342 Typ M3   
MIL-PRF-2105 E   
MB 235.8 level  
MACK GO-J   
SAE J 2360   
SCANIA STO 1:0   
ZF TE-ML 02B, 05B, 07A, 08, 12B, 16F, 17B, 19C, 21B   
Eaton Europe    
Meritor 076-N

eni Rotra Truckgear 
80W-90 - 85W-140

Óleos especiais adequados para o uso em 
caixas de velocidades e diferenciais em 
máquinas de obras públicas.  

Proporcionam uma excelente estabilidade 
térmica e à oxidação para uma máxima 
proteção, incluindo em condições severas de 
trabalho e temperatura.

ESPECIFICAÇÕES 80W-90

API GL4, GL5, MT-1,  
PG-2  MIL-PRF-2105E   
SAE J 2360  MB 235.0 level    
SCANIA STO 1:0       
ZF TE-ML 2B, 5A, 7A, 12E, 16B, 17B, 19B, 21A    
Liebherr Cranes      
MAN 341 Typ E2, Z2  
MAN 342 Typ 
M2 NATO O-226

ESPECIFICAÇÕES 85W-140

API GL4, GL5, MT-1   
SAE J 2360  
MIL-L-2105D  
MIL-PRF-2105E      
SCANIA STO 1:0    
ZF TE-ML 5A, 7A, 12E, 16D, 21A        
Liebherr Cranes
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óleos multifuncionais

Produtos polivalentes desenvolvidos para a lubrificação de uma gama  
ampla de componentes utilizados nos tractores modernos e máquinas de 
obras públicas. Estes são geralmente agrupados em duas categorias: 

U.T.T.O. (Universal Tractor Transmission Oil): Lubrificantes potencialmente 
adequados para o uso em todos os equipamentos auxiliares, excluindo o 
motor.  

S.T.O.U. (Super Tractor Oil Universal): Lubrificantes potencialmente 
adequados para o uso no motor e todos os equipamentos auxiliares 
instalados.
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UTTO óleos multifuncionais

eni Multitech
THT 15W-30

Lubrificante UTTO para a lubrificação 
da transmissão e sistema hidráulico em 
comum. 

Contém aditivos antidesgaste de elevada 
qualidade para uma melhor proteção e 
correto funcionamento dos sistemas. 

 Adequado também para a lubrificação dos 
travões em banho de óleo.

ESPECIFICAÇÕES

API GL-4   
FORD ESEN M2C-86B   
FORD ESEN M2C-134 B/C/D   
J.I. CASE MS 1205-1206-1207 1209   
MASSEY FERGUSON M 1135-1141- 1143-1145   
ALLISON C-4   
CAT TO-2    
New Holland FNHA-2C-201.00   
ZF TE-ML 03E, 05F, 06K, 17E, 21F    
CARRARO trasmissioni

eni Multitech
THT/C 20W-30

Lubrificante UTTO para a lubrificação 
da transmissão e sistema hidráulico em 
comum. 

Excelente proteção das engrenagens e 
propriedades antiespuma.

 Adequado também para a lubrificação dos 
travões em banho de óleo.

ESPECIFICAÇÕES

API GL-4    
FORD M2C-86B   
FORD M2C 134 B/C   
MASSEY FERGUSON M-1135    
CARRARO approved

eni Multitech
10W-40

 Lubrificante STOU adequado para utilização 
em todos os componentes (motor, transmissão, 
sistema hidráulico, travões em banho de óleo,  
tomadas de força e direcção assistida).

ESPECIFICAÇÕES

API CF-4/SF   
ACEA E2   
API GL-4    
ALLISON C-4    
CAT TO-2   
JDM J 27     
ZF TE-ML 06B, 06D, 07B   
MF M-1144-1145  
FORD M2C159-B

Autol Agrotech 
10W-30

 Lubrificante STOU adequado para utilização 
em todos os componentes (motor, transmissão, 
sistema hidráulico, travões em banho de óleo,  
tomadas de força e direcção assistida).

ESPECIFICAÇÕES

ACEA E3
API CG-4/SF
Mercedes Benz 228.1
API GL 4
SAE 80W
FORD M2C-134D, FORD M2C-86A/159A/B/C
MF M-1135/1139/1144/1145
ALLISON C-4
John Deere JDM-J20C / JD-J27
Caterpillar TO-2
CASE MS 1206 / 1207 / 1209
HVLP-D 68

eni Multitech
15W-50

 Lubrificante STOU adequado para utilização 
em todos os componentes (motor, transmissão, 
sistema hidráulico, travões em banho de óleo,  
tomadas de força e direcção assistida).

ESPECIFICAÇÕES

API CF-4/SF   
ACEA E2   
API GL-4   
ALLISON C-4   
CAT TO-2    
JDM J 27   
MB 228.1 w  
MF M-1144-1145    
ZF TE-ML 06B, 07B   
FORD M2C159-B   
FENDT VARIO

eni Multitech 
JD/F 10W-30

 Lubrificante UTTO para a lubrificação 
da transmissão e sistema hidráulico em 
comum. 

 Baixa viscosidade a frio para garantir um 
arranque fácil, incluindo em climas severos. 

 Adequado também para a lubrificação dos 
travões em banho de óleo.

ESPECIFICAÇÕES

API GL-4
CAT TO-2
ALLISON C-4  
JOHN DEERE JDM J 20C   
MASSEY FERGUSON M1135, M1141, M1143, 1145
KUBOTA UDT FLUID   
KOMATSU (KES 07.866)   
CASE New Holland MAT 3525   
CASE MS 1207, 1210    
FORD ESN-M2C86-B   
FORD ESN-M2C86-C   
FORD ESN-M2C134-D   
FNHA-2C-201  
VCE-WB 101   

STOU óleos multifuncionais
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óleos multifuncionais
eni Multitech 
CT 10W

Lubrificantes multifuncionais especiais 
desenvolvidos para satisfazer os severos 
requisitos técnicos da Caterpillar.

Protege a servo-transmissão “powershift” 
com uma excelente performance durante 
toda a sua vida útil, eliminando os ruídos 
na travagem.

ESPECIFICAÇÕES

CAT TO-4
ALLISON C-4
ZF TE-ML 03C level
KOMATSU KES 07.868.1
DANA Powershift transmissions
Vickers 35 VQ 25

eni Multitech
CT 30

Lubrificantes multifuncionais especiais 
desenvolvidos para satisfazer os severos 
requisitos técnicos da Caterpillar.

Protege a servo-transmissão “powershift” 
com uma excelente performance durante 
toda a sua vida útil, eliminando os ruídos 
na travagem.

ESPECIFICAÇÕES

CAT TO-4
ALLISON C-4
ZF TE-ML 03C 07F
KOMATSU KES 07.868.1
DANA Powershift transmissions

eni Multitech
CT 50

Lubrificantes multifuncionais especiais 
desenvolvidos para satisfazer os severos 
requisitos técnicos da Caterpillar.

Protege a servo-transmissão “powershift” 
com uma excelente performance durante 
toda a sua vida útil, eliminando os ruídos 
na travagem.

ESPECIFICAÇÕES

CAT TO-4
ALLISON C-4
KOMATSU KES 07.868.1
EATON

eni Multitech 
CT 60

Lubrificantes multifuncionais especiais 
desenvolvidos para satisfazer os severos 
requisitos técnicos da Caterpillar.

Protege a servo-transmissão “powershift” 
com uma excelente performance durante 
toda a sua vida útil, eliminando os ruídos 
na travagem.

ESPECIFICAÇÕES

CAT TO-4
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refrigerantes
Linha especial de lubrificantes à base de etilenoglicol, recomendada para 
uma excelente proteção dos circuitos de refrigeração instalados nos 
tractores modernos e máquinas de obras públicas. As formulações especiais 
adoptadas garantem a eficiência na transmissão do calor no radiador, 
permitindo um funcionamento seguro do motor inclusive em condições 
extremas. Todos estes refrigerantes são compatíveis com o meio ambiente, 
uma vez que são  formulados sem Nitritos, Aminas e Fostatos (livres de NAP).
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eni Antifreeze
plus

 Refrigerante concentrado adequado para 
intervalos de mudança prolongados. 
Formulado com ácidos orgânicos e 
inibidores minerais (tecnologia hibrida).

ESPECIFICAÇÕES

VW TL 774 
C MAN Typ 324 NF 
MB 325.0

eni Antifreeze
spezial

Refrigerante concentrado adequado 
para intervalos de mudança muito 
prolongados.

A tecnologia especial de ácidos 
orgânicos (O.A.T.) permite obter uma 
maior durabilidade e máxima proteção 
contra a corrosão.

ESPECIFICAÇÕES

VW TL 774 
D/F (G12/G12+) 
MAN Typ 324 SNF
MB 325.3

eni Antifreeze
ready

 Refrigerante pronto a usar, pré-diluído, 
adequado para intervalos de mudança 
prolongados. 

ESPECIFICAÇÕES

VW TL 774 C 
MAN Typ 324 NF 
MB 325.0



14

óleos hidráulicos

Gama completa de lubrificantes, desenvolvida para dar um excelente 
rendimento hidráulico e hidrodinâmico. Disponíveis em várias 
linhas e graus de viscosidade, estes lubrificantes cumprem todas as 
exigências das máquinas agrícolas e obras públicas. A seleção dos 
fluidos depende do tipo de aplicação, das condições de trabalho 
e das características dos componentes do sistema hidráulico.   
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eni Arnica

 Óleos hidráulicos minerais, de qualidade 
superior, de tipo antidesgaste e baixo 
conteúdo em zinco, com um alto índice 
de viscosidade, desenvolvidos para 
satisfazer as necessidades das modernas 
aplicações  oleodinâmicas que trabalham 
em condições muito severas de trabalho.

ESPECIFICAÇÕES

ISO L- HV
DIN 51524  teil 3 HVLP
EATON VICKERS M-2950
LINDE
SUNSTRAND
REXROTH RE 90220-1/11.02
Parker Denison HF-0 Approval
Fives Cincinnati P-68, P-69, P-70

eni Arnica S

Fluidos hidráulicos formulados com bases 
de tipo esteres sintéticos, caracterizados 
por um índice de viscosidade particular 
e um ponto de ebulição extremamente 
elevado, propriedades que fazem destes 
óleos os mais adequados para o uso em 
aplicações expostas ao perigo de fogo. 

Adicionalmente,  são biodegradáveis e, 
portanto, adequados quando há risco 
de fugas que podem contaminar o meio 
ambiente.

eni Arnica DV 46

Óleo hidráulico mineral, com um índice 
de viscosidade extremamente elevado e 
baixo ponto de ebulição, com excelentes 
propriedades detergentes e antioxidantes.  

O produto é adequado para o uso em 
circuitos hidráulicos de equipamento em 
condições de trabalho severo. 

ESPECIFICAÇÕES

ISO-L-HFDU
ISO-L-HEES 

ESPECIFICAÇÕES

ISO-L-HV
DIN 51524 t.3 HVLP-D

eni Oso

Óleos hidráulicos minerais de alta 
qualidade, com baixo conteúdo em zinco,  
que oferecem excelentes propriedades 
antidesgaste, demulsionabilidade e 
filtração.

Estão formulados como óleos funcionais 
para todo o tipo de sistemas hidráulicos e 
aplicações.

ESPECIFICAÇÕES

ISO L- HM
DIN 51524 t.2 HLP
Fives Cincinnati P-68, P-69, P-70
LINDE
Parker Cincinnati HF-0 Level
SUNSTRAND
EATON VICKERS M-2950
REXROTH  RE 90220-1/11.02
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massas

eni oferece uma ampla gama de massas que cumprem com todas as 
exigências de aplicação. Também estão disponíveis massas para aplicações 
especiais em temperaturas extremamente baixas e cargas pesadas. 
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eni Grease 
MSX 2/460

 Massa de base sintética (PAO) com sabão 
de complexo de lítio que contém uma 
elevada percentagem de bissulfito de 
molibdénio que assegura o incremento das  
propriedades E.P. dos aditivos.  

 Desenvolvida especificamente para a 
lubrificação e proteção efetiva de todo o 
tipo de rolamentos, engrenagens e secções 
que trabalham a baixa velocidade, cargas 
elevadas e em ambientes húmidos.

 Temperatura de utilização recomendada:
 -40°C/+190°C.

ESPECIFICAÇÕES

ISO-L-XDFHB 2
DIN KPFHC 2R -40

eni Grease
MU EP 0

 Massa mineral de sabão de lítio e cor 
amarelo torrado, que contém aditivos E.P. 
(Extrema Pressão).

 É adequada para a lubrificação de guias, 
casquilhos de fricção, rolamentos de 
esferas e de rolos muito solicitados com 
cargas elevadas e temperaturas médias.

 Temperatura de utilização recomendada:
 -20°C/+120°C

ESPECIFICAÇÕES

ISO-L-XBCHB 0
ISO-L-CKG 0
DIN KP 0K -20
DIN GP 0K

eni Grease 
LC 2

 Massa multiusos com óleo base mineral 
e sabão de complexo de lítio, que contém 
aditivos antioxidantes, antiferrugem e E.P. 
(Extrema Pressão).

 Desenvolvida para aplicações que 
trabalham a temperaturas elevadas e 
pressões extremas. 

 Temperatura de utilização recomendada:
 -20°C/+150°C.

eni Grease 
MU EP 1

 Massa mineral de sabão de lítio e cor 
amarelo torrado, que contém aditivos E.P. 
(Extrema Pressão).

 É adequada para a lubrificação de guias, 
casquilhos de fricção, rolamentos de 
esferas e de rolos muito solicitados com 
cargas elevadas e temperaturas médias.

 Temperatura de utilização recomendada:
 -20°C/+120°C

ESPECIFICAÇÕES

ISO-L-XBDHB 2
DIN KP 2N -20

ESPECIFICAÇÕES

ISO-L-XBCHB 1
ISO-L-CKG 1
DIN KP 1K -20
DIN GP 1K

eni Grease 
SM 2

 Massa à base de óleo mineral e sabão 
de lítio, de cor cinza escura, que contém 
bissulfito de molibdénio, adequada para 
a lubrificação de rolamentos e juntas 
homocinéticas submetidas a cargas 
mecânicas extremas e tensão térmica, 
incluindo rolamentos de cilindros onde a 
sua configuração geométrica resulta num 
problema de desgaste severo. 

 Pode ser utilizada como lubrificante  
universal adequada para equipamento em 
condições de trabalho severo e para peças 
que são inacessíveis quando a instalação 
está em funcionamento e se pode lubrificar 
apenas no ínicio de cada turno.

 Temperatura de utilização recomendada:
 -20°C/+120°C

ESPECIFICAÇÕES

ISO-L-XBCHB 2
DIN KPF 2K -20

eni Grease 
MU EP 2

 Massa mineral de sabão de lítio e cor 
amarelo torrado, que contém aditivos E.P. 
(Extrema Pressão).

 É adequada para a lubrificação de guias, 
casquilhos de fricção, rolamentos de 
esferas e de rolos muito solicitados com 
cargas elevadas e temperaturas médias.

 Temperatura de utilização recomendada:
 -20°C/+120°C

ESPECIFICAÇÕES

ISO-L-XBCHB 2
DIN KP 2K -20
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Quantos componentes existem num óleo multifuncional para máquinas agrícolas e para que servem?

Componente Função no produto acabado 
Óleos Base Lubrificação e transmissão de potência

Antioxidante Prolonga a vida do lubrificante

Melhorador do índice de viscosidade Intervalo de temperaturas mais alargado do trabalho do lubrificante

Antidesgaste Proteção dos componentes mecânicos

Inibidor de corrosão Previne a corrosão e a ferrugem

Modificador de Fricção Altera as características de fricção interna do lubrificante para garantir a 
transmissão do torque adequada nos discos de embraiagem, impedindo os 
deslizamentos e as vibrações

Dispersante Controla o surgimento de vernizes e lamas

Melhorador do ponto de congelação Melhor funcionamento das máquinas a baixa temperatura

Agente anti-deterioração de juntas Previne a alteração na borracha que pode causar a fuga de óleo devido à 
falta de vedação da junta

Inibidores de espuma Controlam a formação de espuma

Coloração Identificação do produto
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1 sustentabilidade

Respeito pelos recursos, tanto de 
pessoas como do meio ambiente. Por 
exemplo eni usa também óleos base 
regenerados para produzir certos tipos 
de lubrificantes, quando aplicável.

2 confiança

Mais de 60 anos de experiência no 
negócio dos lubrificantes em todo o 
mundo.

4 mão de obra
 qualificada
Trabalhar com a eni significa trabalhar 
com pessoas altamente motivadas e 
empenhadas em fornecer soluções a 
todos os clientes todos os dias.

10 razões porquê com eni

3 carácter
 internacional
Os lubrificantes eni são vendidos com 
êxito em mais de 100 países.



22

5 investigação e
 desenvolvimento

Mais de 200 empregados em 
investigação e desenvolvimento incluíndo 
a colaboração com os principais institutos 
de investigação neste campo, que coloca 
a eni numa elevada posição tecnológica.

6 alta qualidade
 
Os nossos produtos baseiam-se numa 
cuidadosa selecção das melhores 
matérias primas com o objetivo de obter 
produtos de máximas prestações.

7 ciclo integrado
 de produção
eni fabrica lubrificantes acabados, bem 
como os seus próprios óleos base e 
aditivos.

9 serviço

eni está comprometida com a 
excelência, a eficiência no serviço e na 
orientação ao cliente com o objectivo 
de criar valor para todos os parceiros 
envolvidos.

10 made in Italy

A bem reconhecida tradição e cultura 
de design italiano focada em melhorar a 
qualidade de vida é parte fundamental 
do nosso trabalho e produtos, pelo 
que estamos orgulhosos de exportar 
“italianiedade” a todas as partes do 
mundo.

8 atenção ao
 cliente

A nossa missão pessoal é escutar, 
compreender e satisfazer as necessidades 
dos nossos clientes, e portanto 
envolvê-los no nosso processo de tomada 
de decisão.
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Apartado 126
3884-909 Ovar
Tel. (+351) 256 588 188
Fax (+351) 256 582 055
E-Mail info@sintetica.pt
www.sintetica.enilubes.com

distribuidor autorizado
de lubrificantes eni

Avda. de la Vega nº 1, Edificio 1, Planta 1
28108 Alcobendas (MADRID)
Telf: +34 91 727 78 78
www.eniiberia.es


