
Uma ferramenta de fácil utilização para administrar seu plano de lubriicação 

SKF Lubrication Planner

O SKF Lubrication Planner foi desenvolvido para ajudar na administração de um 
plano de lubrificação, preenchendo assim a lacuna entre a necessidade de uma 
plataforma de software e de administração por uma simples planilha.

Características básicas

• Ajuda a criar um mapeamento completo dos 
pontos de lubrificação de uma determinada 
instalação. Uma estrutura de árvore pode 
ser criada do nada, baseada em rotinas de 
lubrificação prévia ou importada de bases de 
dados existentes, através de uma planilha de 
interface MS Excel. Caso uma determinada 
seção da fábrica estiver temporariamente 
parada, a geração das tarefas de lubrificação 
da seção pode ser congelada.

Conhecimentos da SKF como valor agregado – características exclusivas

Além das características básicas, a SKF integrou os seus conhecimentos de  
lubrificação por meio de características exclusivas, tais como:

• O programa fornece orientações sobre  
a escolha da graxa, quantidades para 
relubrificação, frequências e métodos,  
para as graxas SKF.

• Estes dados são armazenados no banco  
de dados para consultas futuras.

• A gestão de base de dados permite a 
realização de backup, a restauração e o 
compartilhamento para evitar a perda de 
informações valiosas.

• O programa está disponível em mais de  
10 (dez) idiomas diferentes. 

• O histórico das 500 últimas tarefas de 
lubrificação realizadas poderá ser salvo para 
cada ponto de lubrificação. Este histórico 
poderá, a qualquer momento, ser exportado, 
ou poderá ser feita uma cópia de segurança 
de todo o banco de dados, para futura 
referência. Como padrão, são inseridos no 
banco de dados os lubrificantes da SKF, 
porém, qualquer lubrificante poderá ser 
adicionado ao banco de dados.

• Geração de rotinas flexíveis. A atualização de 
informações sobre um ponto de lubrificação 
atualiza todas as listas de tarefas futuras de 
lubrificação geradas. 

• É possível a conclusão parcial de uma rota.
• Download gratuito disponível em skf.com
• No caso de emprego dos lubrificadores 

automáticos SYSTEM 24 da SKF, o 
programa oferece orientações sobre o  
ajuste de tempo mais apropriado. 

• Identificação codificada de cores dos pontos 
de lubrificação através de pinos graxeiros e 
identificações TLAC 50.
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Kit de tampas protetoras e etiquetas de identificação

Descrição Valor

Dimensões do rótulo 45 × 21 mm (1.8 × 0.8 in)

Material LLDP + 25% EVA

Faixa de temperatura De –20 a +80 °C (–5 to +175 °F)

Adequado para conexão de graxa de tamanho G 1/4, G 1/8, M6, M8, M10 e cabeça de encaixe de graxa

Designação do kit Descrição

TLAC 50/B 50 tampas e marcas azuis + 2 folhas de adesivos para impressão

TLAC 50/Y 50 tampas e marcas amarelas + 2 folhas de adesivos para impressão

TLAC 50/R 50 tampas e marcas vermelhas + 2 folhas de adesivos para impressão

TLAC 50/G 50 tampas e marcas verdes + 2 folhas de adesivos para impressão

TLAC 50/Z 50 tampas e marcas pretas + 2 folhas de adesivos para impressão

TLAT 10 10 folhas de adesivos para impressão

Dados técnicos

Benefícios

• Minimiza falhas na lubrificação causadas por 
erro humano

• Ajuda a converter o conhecimento implícito 
do pessoal envolvido na lubrificação em 
informações explícitas e precisas, 
armazenadas em segurança, gerenciadas e 
disponíveis para toda a equipe de lubrificação

• Permite a gestão de rotinas flexíveis, em vez 
de fixas. Quando uma alteração é feita nos 
parâmetros de determinado ponto de 
lubrificação, não há necessidade de atualizar 
nenhuma rotina de lubrificação, pois elas são 
geradas de maneira flexível quando 
impressas

• As rotinas flexíveis significam que cada ponto 
de lubrificação é considerado individualmente. 
As rotinas de lubrificação sempre podem ser 
“concluídas” com as tarefas que tenham sido 
executadas. As tarefas não realizadas serão 
exibidas automaticamente em novas listas de 
tarefas 

• A capacidade de “desligar” determinado ponto, 
combinada com o esquema de rotinas flexíveis, 
evita a existência de falsas tarefas de 
lubrificação nas rotinas

• O SKF Lubrication Planner permite ao usuário 
“filtrar” as listas de tarefas de lubrificação pelo 
tipo de lubrificante, programação e criticalidade

• Oferece link para o SKF Lube Select para orien-
tações sobre lubrificação, incluindo recomen-
dações de lubrificante, quantidade e frequência

• O SKF Lubrication Planner permite o 
acréscimo de seus próprios lubrificantes 

• Níveis de acesso variáveis podem ser 
programados para garantir a segurança

• O software pode ser usado por mais de um 
computador na fábrica, mas não 
simultaneamente

Como obter

Acesse uma das páginas a seguir e busque 
por “SKF Lubrication Planner”

www.skf.com
www.skf.com/lubrication

Kit TLAC 50 de tampas protetoras e etiquetas  
de identificação da SKF, juntamente com o  
Programa para Planejamento de Lubrificação 
da SKF, o Conjunto TLAC 50 de tampas 
protetoras e etiquetas de identificação oferecem 
uma solução completa para proteger os 
alimentadores de lubrificação da contaminação 
externa e, ao mesmo tempo, identificá-los de 
modo apropriado. 

Uma vez que o Programa para Planejamento de 
Lubrificação tenha criado a estrutura da fábrica, 
o programa pode gerar automaticamente uma 
etiqueta que contenha informações como o 
código do ponto, lubrificante utilizado, 

criticidade e a quantidade e frequência de 
relubrificação exigida.
• Para a impressão dessas etiquetas, no 

conjunto são fornecidas folhas de etiquetas 
adesivas. É necessária apenas uma 
impressora a laser. 

• Cada folha de etiquetas adesivas contém 
48 etiquetas que podem ser afixadas nos 
identificadores plásticos nos pontos de 
lubrificação. 

• Os identificadores plásticos são fornecidos 
em 5 (cinco) cores diferentes, em caixas de 
50 peças da mesma cor, além de duas 
folhas de etiquetas adesivas para 
impressão.


