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Galp Energia desenvolve lubrificantes especiais para a KTM e Husqvarna em Portugal  

A Galp Energia, líder do mercado de lubrificantes em Portugal, vai desenvolver uma gama de lubrificantes com 

características específicas para motociclos KTM e Husqvarna, marcas importadas em exclusivo para Portugal pela 

Jetmar que, em contrapartida, passa a recomendar os novos lubrificantes Galp Moto Action Race para todos os 

veículos KTM e Husqvarna. 

Estes lubrificantes para motores a quatro tempos e caixas de velocidades de motos (lubrificação conjunta com a do 

motor), com grades de viscosidade 5W40, 10W50 e 10W60, asseguram a proteção reforçada e prolongada contra o 

desgaste e a corrosão sob todas as condições de utilização. Além disso, mantêm o motor limpo e proporcionam uma 

elevada fiabilidade boa performance. 

A parceria abrange outros produtos destinados ao veículos de duas rodas – lubrificantes para motores a dois 

tempos, óleos para suspensões, fluídos de travões, sprays para correntes de transmissão e anti-furos – e o apoio a 

pilotos oficiais KTM e Husqvarna, em provas nacionais de enduro, todo-o-terreno, motocross e supercross.  

 

KTM e Husqvarna 

A KTM é a líder do segmento de todo-o-terreno a nível mundial e nos últimos anos tem protagonizado uma forte 

ofensiva nos segmentos de estrada, suportando o alargamento constante da sua gama com uma forte estratégia no 

campo desportivo e o estabelecimento de acordos industriais com fabricantes na Índia e na China, que lhe permitem 

construir modelos de baixa capacidade a preços mais competitivos e também atacar alguns dos mercados mais 

importantes do globo. 

Com a recente aquisição da Husqvarna, o centenário construtor de origem sueca especializado no todo-o-terreno, a 

KTM reforça a sua posição neste mercado, beneficiando de uma partilha de soluções técnicas de ponta que colocam 

estes novos modelos no topo da sua categoria. 

 

Lubrificantes da Galp Energia 

A Galp Energia está presente em todas as fases da cadeia, do desenvolvimento e produção à comercialização e 

distribuição de lubrificantes, o que lhe permite controlar na íntegra a qualidade dos seus produtos, reconhecidos 

pela sua tecnologia e performance e recomendados por várias marcas de automóvel. Os lubrificantes Galp Energia 

são formulados para minimizar o desgaste do equipamento, prevenir a ferrugem e erosão, e arrefecer os 

componentes dos motor. 
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