
mais rendimento para a 
sua colheita de algodão

MCP
GREASE



MCP Grease, 
a graxa com 
o melhor 
rendimento 
e proteção 
da categoria

PREMIUM

Mais da 
metade da 
safra brasileira 
de algodão já 
utiliza a MCP 
Grease

GRAXA

Você sabia?

BENEFÍCIOS COMPROVADOS

Rende até 15% mais, 
gerando maior economia 

para seu negócio

Baixo consumo 
por hectare

Alta proteção 
contra desgaste

Cor verde esmeralda Biodegradabilidade

Fácil visualização do 
lubrificante pelo operador

Empregamos óleos básicos 
premium na formulação da 
MCP Grease, que além de 
garantir desempenho superior, 
proporcionam biodegradabilidade 
certificada OECD 301B



Conheça a
MCP Grease

Cor verde 
esmeralda
Fácil visualização 
do lubrificante pelo 
operador

Excelente 
bombeabilidade

Com consistência NLGI 00 e 
básicos de alta performance, a 

MCP Grease tem ótima fluidez e 
ainda possui baixíssima sangria 
nos embuchamentos dos fusos

Graxa de lítio contendo aditivos inibidores de 
oxidação e corrosão, especialmente desenvolvida 
para a lubrificação de fusos das máquinas 
colhedoras de algodão. É também conhecida 
como graxa cotton no mercado brasileiro.

Grau NLGI 00 Composta por óleos básicos 
selecionados e sabão 
especial de lítio, a MCP 
Grease alia performance 
superior e responsabilidade 
com o meio ambiente

Ótima resistência 
mecânica

Alto ponto 
de gota

Biodegradabilidade

5Texaco Lubrificantes Siga corretamente as recomendações do fabricante do veículo e/ou equipamento.



Com a graxa MCP Grease, 
os benefícios são diversos!

Menos manchas
nas plumas

Por sua fórmula com agentes de 
adesividade, a MCP Grease possui 
alta aderência aos componentes, 
evitando manchas nas plumas. 
Além disso, sua formulação 
biodegradável torna o produto 
amigável ao meio ambiente e solo.

Maior bombeabilidade

Excepcional proteção 
das engrenagens

Proteção ao desgaste 
e ferrugem

Ótima adesividade

de equipamento 
TCO** otimizado

Atende às principais 
especificações 

de OEMs*

Maior disponibilidade 

Alta proteção 
contra desgaste

Rende até 15% mais, 
gerando maior economia 

para seu negócio

Baixo consumo 
por hectare

Excelente lubrificação 
nos fusos

Aumenta intervalo 
de relubrificação

Tempo reduzido  de 
bombeio até os fusos

*OEM – original equipment manufacturer 
**TCO – total cost of ownership 7Texaco Lubrificantes Siga corretamente as recomendações do fabricante do veículo e/ou equipamento.



No Centro de Tecnologia ICONIC, um dos maiores laboratórios 

privados da América Latina, um time de especialistas analisa as 

amostras de óleos e graxas lubrificantes. A partir destes resultados, 

é criado o suporte para decisões de manutenção que aumentam 

a performance e desempenho dos seus equipamentos.

O programa LubeWatch® foi 

desenvolvido para disponibilizar 

aos engenheiros de manutenção 

um diagnóstico dos óleos e 

graxas lubrificantes, detalhando 

o desempenho do lubrificante 

e identificando possíveis 

contaminantes. 

PROGRAMA

LUBEWATCH

PORTAL
LUBEWATCH

COM O LUBEWATCH, SEUS 
MAQUINÁRIOS PODEM TER 
OS SEGUINTES BENEFÍCIOS:

Detecção de problemas em sua fase inicial, facilitando as práticas 
de manutenção e proporcionando maior produtividade

Maior lucratividade. Redução dos custos operacionais e paradas 
não previstas

Auxílio na definição de novos intervalos de troca dos 
lubrificantes de acordo com as condições operacionais vigentes 
para o equipamento

Leia o QR Code ao lado ou acesse o site: 
canalcliente.iconiclubrificantes.com.br

Para fazer seu cadastro e/ou tirar dúvidas 
sobre o uso do LubeWatch®, entre em contato 
com a equipe de Serviços Técnicos no e-mail: 
servicostecnicos@iconiclubrificantes.com.br 
ou ligue para (21) 3891-1661 ou 3891-1695.

lubewatch.com.br



MAIS DE 100 ANOS
DE PARCERIA COM
OS BRASILEIROS
Além de toda confiança e segurança que os produtos 
Texaco proporcionam ao seu negócio, você ainda conta com 
benefícios que somente uma empresa com mais de um século 
de parceria pode oferecer:

CERTIFICAÇÕES

AMPLA CAPACIDADE 
LOGÍSTICA

- Facilidade para inclusão de novos pedidos

- Acompanhamento do histórico de pedidos 
realizados

- Catálogo de produtos

PORTAL DE SERVIÇOS

CENTRAL DE SUPORTE AO CLIENTE 

0800 703 2323

SUPORTE AO CLIENTE



©2021. Todos os direitos reservados à Texaco Lubrificantes. Imagens meramente ilustrativas.

PARA CADA OBJETIVO, 
UMA SOLUÇÃO 
Com a Texaco Lubrificantes, você tem a melhor e mais 

completa linha de lubrificantes, reduzindo paradas inesperadas 

de máquina e aumentando sua produtividade com operações 

mais confiáveis, seguras e rentáveis.

blog.texaco.com.br   |   texaco.com.br/texacolubrificantes

Escaneie o código QR Code 

ao lado e acesse a versão 

digital deste material.


