
A M M A T T I L A I S T E N  V A L I N T A

P U H D A S  T O I M I I  P A R E M M I N

FORTÉ, KEHITYKSEN KÄRJESSÄ

A M M A T T I L A I S T E N  V A L I N T AA M M A T T I L A I S T E N  V A L I N T A

31643681_Forte_Brand_Info_FIN_21_04_26.pdf   4   26.4.2021   11.02



Tunnet parhaat moottorinkäsittelyaineet Forté-merkistä. Kehitäm-
me innovatiivista puhdistus- ja voiteluteknologiaa ajoneuvojen 
jälkimarkkinoille.

Tuhannet korjaamot ympäri maailmaa käyttävät tuotteitamme 
säännöllisesti epäpuhtauksien poistoon, ja käsittelyaineem-

me kuuluvat luontevana osana ajoneuvon huoltoon.

Vuosikymmenten kokemuksensa ansiosta Forté on autta-
nut korjaamoita tekemään huomattavia parannuksia ajo-
neuvojen suorituskykyyn ja kehittämään asiakastyytyväi-
syyttä.

Jatkuvasti kehittyvä moottoritekniikka on entistä herkem-
pi polttoaine- ja öljyperäisestä likaantumisesta johtuville 
ongelmille. Forté tiedostaa erilaiset epäpuhtauksista joh-
tuvat ongelmat eri moottorityypeissä ja kehittää tuotevali-

koimaansa jatkuvasti vastaamaan tämän päivän ja tulevai-
suuden ongelmiin.

Fortén juuret ovat Etelä-Af-
rikassa. Metropolitan Oils 
(PTY) Ltd. perusti tuotemer-
kin Edenvalessa Johannes-
burgin lähellä vuonna 1955.

Tuohon aikaan laadukkaiden polttoainei-
den lisäaineiden kysyntä kasvoi voimak-
kaasti. Fortén valikoima kasvoikin pian 
kattamaan joukon tuotteita, jotka auttoi-
vat ehkäisemään epäpuhtauksista johtu-
vaa likaantumista ja sen aiheuttamia 
toimintahäiriöitä moottorissa ja muissa 
auton järjestelmissä.

Fortén tuotteiden levikki laajeni nopeasti 
maailmanlaajuiseksi. Forté menestyi 
hyvin useissa maissa ja 
herätti teknikkojen 
kiinnostuksen.
Esimerkiksi Britan-
niassa perustettiin 
Forté Lubricants 
Limited -tytäryh-
tiö vuonna 1979 
laajentamaan 
paikallista liiketoi-
mintaa.

ITW (Illinois Tool Works) osti Fortén 
vuonna 2006. Fortésta tuli osa ITW:n 
polymeeri- ja nesteliiketoimintaa ja kan-
sainvälistä Additives International -lisäai-
neosastoa. Forté onkin saanut jo 15 
vuoden ajan nauttia yhtiön strategisesta 
näkyvyydestä.

Vuonna 1912 perustettu ITW työllistää 
49 000 ihmistä 57 maassa seitsemällä 
tuotesegmentillään. Yhtiön liikevaihto on 
14 miljardia dollaria. Pääasiassa ajoneuvo-
sektoriin keskittynyt ITW on konserni, 
joka koostuu 53 yrityksestä 17 maassa.

ITW hankki Forté-konsernin osana strate-
giaansa tavoitella ulkoista kasvua osta-
malla yrityksiä, joilla on vahva brändi ja 
tehokas jakeluverkosto. Fortélla on laaja 
maailmanlaajuinen tytäryhtiö- ja jakelija-
verkosto, ja jokaista tytäryhtiötä kehite-
tään yrityksen oman historian näkökul-
masta ja paikalliseen markkinaan sopi-
van strategian avulla.

AMMATTILAISTEN VALINTA

HISTORIA OSANA ITW:TÄ
VUODESTA

1955
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Koko Forté-tuotesarjan valmistus siirrettiin 
Euroopan unionin alueelle sen jälkeen, kun 
ITW hankki Fortén. Forté-tuotteet valmiste-
taan Belgiassa, josta niitä toimitetaan usei-
siin maihin. Kaikki Forté-tuotteet valmiste-
taan ISO 9001 -standardien mukaisesti.

VALMISTETTU EU:SSA

Forté-tuotteiden valmistuksen siirtäminen 
Eurooppaan toi mukanaan useita hyötyjä. 
Sijainti Euroopassa on erinomainen logistinen 
etu, jonka ansiosta Forté pystyy tekemään 
entistä tiiviimpää yhteistyötä asiakkaiden ja 
alkuperäisten moottorivalmistajien kanssa.

Logististen hyötyjen lisäksi muutto Euroop-
paan mahdollisti myös suuria harppauksia 
tutkimus- ja kehitystoiminnassa. Uusi sijainti 
antaa Fortélle mahdollisuuden paneutua 
entistä paremmin diesel-tuotteisiin ja viimei-
simpiin TGDI-teknologioihin.

TUTKIMUS JA KEHITYS

ISO
9001

Forté pystyy myös hyödyntämään kehittynyttä moottoritestausta, jossa simuloidaan liikenteessä 
tehtävää RDE-mittausta (Real Driving Emissions). RDE-mittaus tuotiin markkinoille ensimmäi-
senä Euroopassa. Tämän lisäksi Forté investoi tuotteidensa testaukseen läpäistäkseen vaativat 
eurooppalaiset määräaikaiskatsastukset.

Tutkimus- ja kehitysosastomme kehittää tuotesarjan korkeaa laatua jatkuvasti ja huomioi työs-
sään kaikki uusimmat edistysaskeleet terveyden, turvallisuuden ja ympäristöasioiden saralla. 
Perustamisestaan lähtien Forté on ollut innovaation ja teknologian kärjessä ja tarjonnut jatku-
vasti uusia ja entistä ehompia ratkaisuja ympäri maailmaa.
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