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O poder da lubrificação
SKF e Lincoln: A linha mundial mais completa de sistemas e soluções 
em lubrificação



Combinando mais de 100 anos de conhecimento da SKF e da Lincoln, a SKF 
oferece a mais completa linha do setor em soluções de gestão de lubrifica-
ção. Não importa qual é sua aplicação ou setor, a SKF tem os produtos e 
recursos que ajudam a otimizar o processo, reduzir a manutenção, 
melhorar a produtividade, aumentar a segurança e reduzir o impacto 
ambiental. Os produtos, sistemas e serviços das marcas SKF e Lincoln 
estão sendo disponibilizados através de nossa rede mundial de parceiros 
distribuidores, apoiados por uma organização de vendas unificada e 

comprometida com o seu sucesso.

Duas marcas líderes.



O poder da lubrificação otimizada
Estudos mostram que metade de todas as falhas de rolamento 
é causada por problemas de lubrificação, seja como resultado 
de má lubrificação, tipo errado de lubrificante ou contaminação 
do lubrificante pelo ar, água, sujeira ou partículas. 

A solução de lubrificação certa pode oferecer novas oportuni-
dades para aumentar a rentabilidade, reduzindo os custos de 
operação das máquinas, aumentando a confiabilidade e a 
segurança, estendendo os intervalos de manutenção e 
otimizando os recursos de mão de obra.

Com a fusão das linhas de produtos da SKF e da Lincoln, 
criamos a LBU (Lubrication Business Unit, unidade de negócios 
de lubrificação). Aproveitando o histórico e o conhecimento 
importante das duas marcas, oferecemos agora a mais ampla 
linha do setor em soluções de lubrificação à base de óleo da 
SKF e à base de graxa da Lincoln. Isso significa que você agora 
tem o recurso certo para soluções avançadas de lubrificação 
para praticamente qualquer aplicação de atrito. Nós oferece-
mos tudo, desde lubrificadores manuais e por ponto único até 
os mais avançados sistemas de lubrificação automática 
centralizada do mercado.

Confiabilidade, eficiência e produtividade
O conhecimento da SKF das vantagens de uma lubrificação 
adequada, reforçado através da aquisição de empresas líderes 
em lubrificação ao longo dos últimos dez anos, fez da SKF a 
líder mundial em tecnologias de lubrificação automática. 

Nossa profunda experiência em aplicações, bem como a 
parceria de engenharia com os fabricantes de equipamentos 
originais, nos dá uma perspectiva única sobre como funcionam 
os sistemas complexos – e sobre como otimizar a lubrificação 
para alcançar resultados que sejam eficientes e econômicos.

 

Um recurso mundial.

Inovação superior em produtos Suporte global imbatível Suporte à instalação de nível 
internacional

Fluxo contínuo de produtos e 
sistemas inovadores, desenvolvidos 
com mais de 100 anos de experi-
ência em aplicações

Uma rede mundial de centros de 
distribuição e de aplicação 
consagrados, localizados em todos 
os continentes

Especialização em instalação e início de 
operação de sistemas de lubrificação, além de 
manutenção de sistemas existentes, testes de 
lubrificação e treinamento por distribuidores 
SKF qualificados



Soluções integradas baseadas em sistemas
A SKF concentra-se na pesquisa e desenvolvimento avançados 
em tribologia, uma ramificação da engenharia que trata do 
atrito, desgaste e lubrificação. Além disso, nossos engenheiros 
desenvolvem produtos que solucionam problemas reais dos 
clientes no dia a dia. Como resultado, compreendemos os 
desafios do seu setor e sabemos que a solução de lubrificação 
certa inclui a capacidade de integrar tecnologias nas áreas de 
rolamentos, vedações, mecatrônica, serviços e sistemas de 
lubrificação.

Otimização de projetos de máquina
Para os fabricantes de equipamentos originais, até mesmo 
pequenos aperfeiçoamentos no projeto podem fazer uma 
grande diferença. Quanto mais cedo você tem a SKF como 
parceira de engenharia no processo de planejamento e projeto, 
maior os possíveis benefícios. Os engenheiros de aplicação e 
distribuidores SKF podem trabalhar com sua equipe para 
otimizar os projetos e proporcionar confiabilidade e longa vida 
útil.

Com a SKF, você pode oferecer aos seus clientes uma solução 
de lubrificação mais compacta, com baixo consumo de energia 
e econômica, além de ser fácil de instalar, usar e manter. 
Igualmente importante, podemos trabalhar juntos para 
desenvolver projetos que atendam às suas necessidades e 
proporcionem uma vantagem competitiva no mercado.

Produtos projetados para 
atender às suas metas

Aumente:
•  Produtividade

• Confiabilidade 

• Disponibilidade da 
máquina

• Intervalos de 
manutenção

• Segurança

• Condições de 
integridade

• Sustentabilidade

Reduza:
•  Consumo de energia

• Consumo de lubrificante 

• Geração de calor

• Desgaste do rolamento

• Ruído devido ao atrito

• Contaminação do produto

• Custos operacionais 



Serviços de lubrificação 
especializados
Do projeto do sistema ao treinamento
A SKF oferece uma ampla linha de serviços de lubrificação, 
incluindo o projeto do sistema e a instalação de sistemas de 
lubrificação automática, a manutenção de sistemas de 
lubrificação existentes, análise do lubrificante, testes e treina-
mento. 

Desenvolvimento de um programa de lubrificação ideal
Aproveitando o conhecimento adquirido em décadas de 
experiência da SKF, a SKF pode ajudá-lo(a) a determinar os 
níveis e intervalos de lubrificação ideais. Esse conhecimento 
acionará o processo de tomada de decisões para garantir que 
você receba o melhor projeto de sistema de lubrificação para 
sua aplicação.

Serviços de consultoria de lubrificação SKF
A SKF oferece uma linha completa de serviços de consultoria 
em lubrificação, incluindo uma auditoria de lubrificação que 
oferece uma análise aprofundada do programa de lubrificação 
de sua unidade e identifica as oportunidades de melhoria. 
Usando uma ferramenta exclusiva de cálculo de economia, a 
SKF pode ajudá-lo a estimar a economia em potencial de seu 
investimento com melhorias específicas na lubrificação.

Serviços
• Gestão de Lubrificação SKF

• Auditorias e consultoria em lubrificação

• Cálculos de retorno do investimento (ROI)

• Instalação e início de operação de sistemas 

• Manutenção de sistemas de lubrificação automática 
SKF existentes

• Treinamento



Inovação superior em produtos

Lubrificadores automáticos SKF
A injeção da quantidade correta de graxa nos intervalos 
adequados é fundamental para o desempenho do rolamento.  
A SKF desenvolveu soluções contínuas que fornecem quanti-
dades precisas de graxa sem contaminantes com o risco 
mínimo de falta de lubrificação ou de lubrificação em excesso. 

Com os lubrificadores automáticos SKF, como o SKF SYS-
TEM 24 ou o SKF MultiPoint Lubricator, a quantidade certa de 
graxa pode ser aplicada 24 horas por dia, sete dias por 
semana, 52 semanas por ano, se necessário. Tudo o que você 
precisa fazer é ajustar o temporizador automático.

Vantagens:
• Economia significativa de tempo e mão de obra em 

comparação com a lubrificação manual

• Controla facilmente a quantidade de graxa utilizada  
em cada aplicação

Sistemas de linha simples
O portfólio da SKF inclui os componentes de sistemas SKF 
MonoFlex e Lincoln Centro-Matic, entre eles bombas, unidades 
de dosagem, dispositivos de monitoramento e controle e 
acessórios.

Independentemente da aplicação, o princípio da lubrificação de 
linha simples permanece o mesmo: uma estação de bombea-
mento central distribui o lubrificante automaticamente através 
de uma linha de fornecimento simples para o dispositivo de 
dosagem de lubrificante. Cada dispositivo de dosagem serve 
apenas um ponto de lubrificação e pode ser ajustado para 
oferecer a quantidade exata necessária de graxa ou óleo. Os 
sistemas podem lubrificar uma máquina, diversas zonas em 
uma máquina ou várias máquinas separadas. 

Vantagens:
• Fácil de compreender, instalar e manter

• Disponível nos modelos predefinido e ajustável

• Adequado para quase todos os lubrificantes

• Fácil expansão do sistema

• O sistema continua funcionando se um ponto fica 
obstruído

• Monitoramento e controle integrados do sistema

• Capaz de bombear em longas distâncias e dentro  
de uma ampla faixa de temperaturas



Sistemas de linha dupla
Os sistemas SKF de linha dupla, entre eles o SKF DuoFlex e o 
Lincoln Helios, foram desenvolvidos para máquinas grandes 
com vários pontos de lubrificação, linhas longas e condições 
operacionais rigorosas. As aplicações comuns incluem indús-
tria pesada, siderurgia, papel e celulose, mineração, processa-
mento de minérios e fábricas de cimento, guindastes, usinas 
de energia, engenhos de açúcar e outras. Esses sistemas 
utilizam duas linhas principais que recebem o lubrificante de 
modo alternado.

Vantagens:
• Ideal para vários pontos de lubrificação em longas 

distâncias 

• Bastante confiável ao utilizar graxas de alta viscosidade

• Flexibilidade no ajuste da quantidade dosada

• Configuração do dispositivo de medição de paralelismo 
que permite projeto simples do sistema

Sistemas de lubrificação progressiva
Cada sistema progressivo SKF ProFlex e Lincoln Quicklub 
normalmente injeta pequenas quantidades medidas de 
lubrificante em intervalos frequentes, enquanto as máquinas 
estão em funcionamento. O fluxo de graxa criado pela bomba é 
dividido por dispositivos de medição progressiva e distribuído a 
cada rolamento conforme suas necessidades.

Esses sistemas foram desenvolvidos para proporcionar um 
método relativamente simples e barato de automatizar a 
lubrificação de rolamentos, pinos e buchas das máquinas.

Vantagens:
• Fornece quantidades frequentes e dosadas de graxa para 

cada ponto de lubrificação

• Fácil monitoramento do sistema e controle simples de 
obstrução

• Monitoramento e controle integrados do sistema

A SKF oferece a mais completa linha mundial de sistemas de lubrificação automática e componentes. 

Essa ampla linha de produtos, comercializada com as marcas SKF e Lincoln, inclui tanto os sistemas 

à base de óleo quanto à base de graxa – prontos ou personalizados – para praticamente qualquer 

aplicação industrial. 



Sistemas de lubrificação por óleo circulante
Os sistemas SKF CircOil circulam óleo para lubrificar e esfriar 
rolamentos em várias máquinas usadas no setor de papel e 
celulose e de indústria pesada. Eles também são eficientes na 
remoção de sujeira, água e partículas de ar.

Um sistema de fornecimento de óleo fornece o lubrificante 
para os dispositivos de medição com configurações individuais. 
As taxas de alimentação podem ser controladas visual ou 
eletronicamente. Os sistemas de monitoramento estão 
disponíveis para manutenção preditiva.

Os sistemas SKF CircOil incluem uma ampla faixa de soluções 
prontas personalizadas. Todas são simples de executar e 
apresentam um projeto modular que pode ser facilmente 
expandido.

Vantagens:
• Projeto patenteado de remoção de ar que prolonga  

a vida útil do óleo

• Medidor de vazão preciso

• 1/3 do volume em comparação com sistemas  
convencionais – oferece economia

Soluções prontas,  
do projeto à instalação 
Sistemas de lubrificação de múltiplas linhas
Esses produtos, entre eles o SKF MultiFlex e os sistemas 
Lincoln 205 e 215, fornecem lubrificante diretamente para os 
pontos de lubrificação, sem dispositivos adicionais de dosagem. 
Cada ponto de lubrificação tem seu próprio elemento de 
bombeamento. O projeto do sistema é simples, preciso e 
confiável e é usado em aplicações exigentes no setor de 
máquinas-ferramenta, petróleo e gás e indústrias pesadas.

Os sistemas de múltiplas linhas SKF e Lincoln incluem uma 
ampla variedade de bombas, com uma a 32 saídas, sendo 
capazes de gerar pressões de sistema de até 350 bar. Eles 
funcionam em uma ampla faixa de temperaturas e podem ser 
usados para bombear graxas até NLGI n.° 3.

Vantagens:
• Série de bombas resistentes e duráveis

• Lubrificação contínua de máquinas que operam em 
ambientes rigorosos

• Intervalos de manutenção mais longos em comparação  
à lubrificação manual



Sistemas de lubrificação por ar e óleo
A linha SKF Oil+Air e os sistemas de lubrificação Lincoln 
ORSCO foram desenvolvidos para rolamentos de alta velocida-
de, eixos-árvore, cremalheiras, correntes e aplicações especiais 
da indústria siderúrgica. 

Uma bomba, um alimentador progressivo ou um dispositivo  
de dosagem de linha simples injeta uma pequena quantidade 
dosada de óleo em uma válvula de mistura. Utilizando ar 
comprimido, o óleo move-se lentamente até o ponto de 
lubrificação e fornece ao rolamento ou corrente um fluxo 
pequeno e contínuo de óleo e ar.

Os sistemas de lubrificação SKF Oil+Air são desenvolvidos de 
acordo com suas especificações e utilizam a tecnologia líder  
do sensor de linha de óleo para monitoramento.

Vantagens:
• Fornece um fluxo de óleo contínuo e dosado  

precisamente

• Protege os rolamentos sensíveis contra sujeira

• Não cria vapor ou névoa de óleo

Embora muitas operações tenham os mesmos desafios, cada uma normalmente exige um conjunto 

exclusivo de soluções para obter os níveis ideais de confiabilidade, eficiência e segurança da 

máquina. Os especialistas em lubrificação da SKF podem ajudar a projetar e implementar a solução 

ideal para o seu processo. 

Lubrificação por quantidade mínima (MQL) e 
Sistemas de microdosagem (MDS)
Os sistemas SKF de lubrificação por quantidade mínima (MQL) 
para processos de usinagem usam gotículas dispersadas em 
um fluxo de ar para fornecer quantidades mínimas e precisas 
de lubrificante entre a ferramenta e a peça de trabalho da linha 
de produção.

Vantagens:
• Podem ajudar a reduzir o tempo geral de produção em 

até 30% e a aumentar significativamente a vida útil da 
ferramenta

•  Contribuem para um processo de corte mais preciso, 
melhor qualidade da superfície e um local de trabalho 
mais ecológico

 
O SKF MDS é um sistema inteligente de microdosagem para 
aplicações exigentes. Os componentes combinados com 
perfeição, a válvula de alta precisão, o sensor de fluxo micros-
cópico e a sofisticada unidade de controle possibilitam dosar 
com precisão e monitorar quantidades pequenas de lubrifican-
te.

Vantagens:
• Extremamente eficiente em termos de energia

• Possibilidade de economia considerável em relação aos 
sistemas convencionais



Ferramentas e equipamentos  
de lubrificação
Desde pistolas de graxa até sistemas de fluido usados, a SKF oferece uma linha  

completa de ferramentas e equipamento de lubrificação de primeiro nível.

Equipamento portátil para lubrificação
As pistolas de graxa Lincoln foram 
projetadas pensando em potência 
e desempenho. Essas ferramen-
tas são utilizadas em todo o mun-
do por técnicos, mecânicos, 
equipes de manutenção, fazen-
deiros e outros para praticamente 
qualquer tarefa de lubrificação e 
manutenção preventiva. 

Bombas e acessórios
A SKF oferece uma ampla linha de 
bombas Lincoln de média e alta pressão 
usadas para bombeamento de graxa, óleo 
e outros fluidos. Fornecemos bombas 
alternativas pneumáticas das séries 20, 
25 ou 40, diafragmas e bombas de 
transferência, sistemas de óleo e acessó-
rios corresponden-
tes para atender 
requisitos de 
aplicações específi-
cas. 

Bobinas e medidores
Anos de engenharia, testes e experi-
ência antecederam o lançamento das 
bobinas e medidores Lincoln, fabricados 
com a qualidade e a confiabilidade que 
os profissionais esperam. 

Sistemas para fluidos usados 
Drenos verticais portáteis 
foram desenvolvidos para 
coletar fluidos de veículos 
montados em elevação.  
Todos os modelos apresen-
tam um recipiente de coleta 
de altura ajustável e um 
grande reservatório com 
capacidade para várias 
alterações de fluido. A 
combinação de dois rodízios 
giratórios e duas rodas de 
eixo fixo os torna portáteis e 
fáceis de manusear.  



Suporte mundial

A SKF combina os recursos mundiais, a manutenção 

localizada e o conhecimento inigualável em engenharia  

para facilitar a obtenção de atendimento técnico e suporte 

necessário – quando, onde e como precisar.

Soluções integradas de software
Os sistemas de lubrificação automática SKF podem ser 
integrados às soluções de monitoramento de condições, 
oferecendo aos operadores uma visão geral completa do 
sistema de lubrificação, inclusive o status da bomba e os níveis 
de lubrificante. 

Por exemplo, o SKF WindLub, o sistema automático de 
lubrificação para turbinas eólicas, pode ser vinculado ao SKF 
WindCon, um sistema on-line de monitoramento de condições 
para lubrificação automática ideal dos eixos principais, caixas 
redutoras e geradores de turbinas eólicas. Além disso, a SKF 
também desenvolveu o VisioLub, um software de monitora-
mento de condições para sistemas de lubrificação usados em 
aplicações de corrente. 

Apoio às suas metas de sustentabilidade
As soluções de lubrificação SKF foram projetadas para otimizar 
a quantidade de lubrificante necessária em cada aplicação, 
reduzindo os custos e o impacto ambiental do consumo de 
lubrificante. Além disso, uma máquina com lubrificação ideal 
apresenta melhor eficiência energética e sofre o mínimo de 
vazamento e menos atrito, aumentando, assim, a segurança 
dos trabalhadores e reduzindo os níveis de ruído.  

Suporte da central do sistema
Os distribuidores de nossa central do sistema oferecem 
soluções prontas e amplo suporte do mercado de peças de 
reposição. Além de manter um estoque local de componentes 
do sistema e peças de reposição, esses especialistas em 
lubrificação treinados em fábrica podem fornecer:

• Recomendações do sistema e projeto da aplicação

• Instalações profissionais e kits personalizados

• Manutenção e reparo na fábrica

• Treinamento em lubrificação

• Suporte à garantia

• Contratos de manutenção do sistema

• Pesquisas de fábrica

• Análise de retorno do investimento (ROI)

• Orientação sobre questões ambientais e de segurança

Estamos disponíveis – em todo o mundo
Ao escolher a SKF, você obtém um parceiro global estável e 
seguro com as pessoas, produtos e suporte de que você 
precisa para otimizar seu programa de gestão de lubrificação. 
Entre em contato com seu representante SKF ou acesse  
www.skf.com/TheFormula.

The Power of Knowledge Engineering



®  SKF, BeyondZero, DUOFLEX, LUBRILEAN, MONOFLEX, MULTIFLEX, SYSTEM 24, VISIOLUB, WINDCON  
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Vedações Rolamentos 
e acessórios

Sistemas de 
lubrificação

Mecatrônica Serviços

O Poder da Engenharia do Conhecimento
Combinando produtos, pessoas e conhecimento 
específico de aplicação, a SKF fornece soluções ino-
vadoras para fabricantes de equipamentos e insta-
lações de produção para todos os principais seg-
mentos, no mundo inteiro. A especialização em 
várias áreas de competência serve de suporte para 
a Gestão de Ciclo de Vida SKF, um método compro-
vado para aprimorar a confiabilidade dos equipa-
mentos, otimizando a eficiência operacional e ener-
gética, e reduzindo o custo total de propriedade.

Essas áreas de competência incluem rolamen-
tos e unidades, vedações, sistemas de lubrificação, 
mecatrônica e uma ampla variedade de serviços, 
que vão da modelagem computacional 3D ao mo-
nitoramento de condição baseado em nuvem e 
serviços de gestão de ativos.

A pegada global da SKF propicia aos clientes da 
SKF padrões de qualidade uniformes e uma dis-
ponibilidade de produtos global. A nossa presença 
local propicia acesso direto à experiência, ao co-
nhecimento e à engenhosidade do pessoal da SKF.

O SKF BeyondZero é mais do que nossa estratégia 
climática para um meio ambiente sustentável: ele 
é nosso mantra, uma maneira de pensar, inovar e 
agir.

Para nós, o SKF BeyondZero significa que redu-
ziremos o impacto ambiental negativo de nossas 
próprias operações e, ao mesmo tempo, aumen-
taremos a contribuição ambiental positiva, ofere-

cendo aos nossos clientes o portfólio de produtos 
e serviços SKF BeyondZero com melhores carac-
terísticas de desempenho ambiental.

Para ser incluído no portfólio SKF BeyondZero, 
um produto, serviço ou solução deve proporcionar 
benef ícios ambientais significativos sem causar 
outros prejuízos ambientais.
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