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A SKF e a Lincoln uniram forças para fornecer o mais completo portfólio de 
soluções em lubrificação do mundo, desde lubrificadores manuais até os mais 
avançados sistemas de lubrificação automática e centralizada do mercado. Juntas, 
fornecemos uma linha completa de ferramentas de lubrificação e serviços 
especializados, desde modelos e instalações prontos até testes e treinamento.

Aproveitando mais de 200 anos de experiência conjunta em gestão de atrito, 
podemos ajudá-lo a aumentar a confiabilidade da máquina, a reduzir os custos de 
manutenção, a melhorar a produtividade e a aumentar a segurança e otimizar os 
recursos de mão de obra.

Os produtos, sistemas e conhecimento de aplica-

ções da SKF ajudam as máquinas-ferramenta a 

funcionarem mais rapidamente, por mais tempo e 

de modo mais limpo. Nossas soluções em lubrifica-

ção dão suporte à melhor confiabilidade e eficiência 

do ciclo de vida total dos ativos, ao mesmo tempo 

que aprimoram o desempenho ambiental das 

operações de usinagem.
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Utilização do conhecimento conjunto sobre 
lubrificação 
Por que escolher os sistemas de lubrificação SKF e Lincoln? Em 
uma só palavra, experiência. Utilizamos nosso conhecimento 
conjunto sobre lubrificação para desenvolver sistemas de 

lubrificação automática 
eficientes, adaptados 
especificamente aos 
requisitos das máquinas-
ferramenta. 

Utilizando a experiência 
em rolamentos, vedações, 
mecatrônica e sistemas de 

lubrificação, a SKF oferece soluções completas para aumentar 
a produtividade e reduzir o tempo de parada não programada e 
estender a vida útil da máquina, bem como para minimizar o 
consumo de energia e os custos.

Fornecemos componentes de alta qualidade e soluções 
inteligentes de sistema para máquinas de corte e conformação, 
bem como processos relacionados, como transporte, monta-
gem e automação.

Combinando os portfólios e recursos da SKF e da Lincoln, você 
agora tem um só recurso para obter o que há de melhor em 
serviços de lubrificação e sistemas avançados de lubrificação 
automática. Representando as duas marcas, os distribuidores 
locais SKF apresentam uma ampla oferta de produtos de 
lubrificação e estão preparados para prestar serviços ou 
instalação, conforme necessário. Além disso, os especialistas 
locais do mercado estão disponíveis para compartilhar conheci-
mentos e suporte com base em aplicações específicas. 

Suave integração desde o início
Como fornecedor para a indústria de máquinas-ferramenta por 
várias décadas e como usuário de máquinas-ferramentas em 
mais de 130 fábricas da SKF em todo o mundo, temos uma 
compreensão única dos desafios do setor. Nossos produtos, 
sistemas e conhecimento de aplicações podem ajudar os 
fabricantes e operadores de máquinas-ferramenta a otimizar a 
confiabilidade e a eficiência da máquina.

Na SKF, o serviço começa assim que o projeto é iniciado. 
Nossos engenheiros trabalham com ferramenta modernas que 
possibilitam integrar dados CAD 3D diretamente nos planos de 
seu sistema. Damos 
suporte à sua equipe de 
manutenção, proporcio-
nando um treinamento 
abrangente de lubrificação 
– no seu local ou no nosso 
– adaptado às suas 
necessidades. Além disso, 
podemos instalar e realizar 
a manutenção do sistema em seu local. 

Duas marcas líderes.  
Um recurso mundial.

SKF e Lincoln — Uma poderosa fórmula de 
confiabilidade:
• Inovação superior em produtos: 

A mais ampla e mais avançada oferta de lubrificação  
no setor

• Suporte global imbatível: 
Duas equipes de especialistas em lubrificação unindo 
forças

• Suporte à instalação de nível internacional: 
O conhecimento conjunto para instalar a solução certa

Para explorar nossas soluções, acesse  
skf.com/TheFormula



Os componentes usados no setor de máquinas são cada vez 
mais desenvolvidos para cargas contínuas nos limites de 
materiais e tecnologia. Portanto, a lubrificação precisa e 
baseada na demanda está se tornando cada vez mais impor-
tante. A SKF oferece soluções ideais que atendem tanto seus 
requisitos de tecnologia quanto de custo. 
Os sistemas de lubrificação automática SKF e Lincoln fornecem 
a quantidade exata do lubrificante adequado no local e mo-
mento certos enquanto o equipamento está funcionando. 

Oferecemos uma linha de soluções que vão desde lubrificação 
manual a automática de rolamentos, passando por aciona-
mentos lineares e eixos-árvore, até a lubrificação por quanti-
dade mínima para processos de corte e bombas de arrefeci-
mento. Entre as vantagens dessas soluções estão maior 
produtividade, redução do custo total de propriedade e um 
ambiente de trabalho mais saudável e ecologicamente correto.

A SKF também pode ajudar na otimização das configurações e 
dos intervalos de lubrificação e no desenvolvimento de um 
programa personalizado de lubrificação.

Um portfólio completo de soluções em lubrificação 
para aumentar a confiabilidade do sistema

Lubrificação de tornos de 
bancada hidrostáticos 

Lubrificação de 
eixos-árvore 

Lubrificação 
dos processos 
de corte 

A SKF oferece um portfólio 
completo de produtos de 
ferramentas de lubrificação 
manual e os mais avançados 
sistemas de lubrificação auto-
mática do setor.

Sistemas de 
lubrificação 
ar-óleo

Sistemas de 
lubrificação 
progressiva de 
múltiplas linhas

Sistemas de 
lubrificação de 
linha simples

1 6 12

LubrificadoresLubrificação 
manual 
centralizada

Sistemas de 
lubrificação por 
óleo circulante

Lubrificação de guias lineares, 
parafusadeiras e rolamentos

4

Sistemas de 
lubrificação por 
quantidade mínima
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A lubrificação automática proporciona diversas 
vantagens
Uma lubrificação automática precisa oferece uma grande 
vantagem para os operadores. Ao fornecer, de modo confiável, 
lubrificantes a partir de uma fonte central para todos os pontos 
de atrito, os sistemas de lubrificação automática SKF e Lincoln 
ajudam a evitar danos ao rolamento e paradas de máquina não 
programadas. 

Uma vez instalados, nossos sistemas de lubrificação automáti-
ca funcionam praticamente dispensando a manutenção, 
reduzindo o custo total de operação e produção. Além disso, a 
lubrificação automática pode reduzir o consumo de lubrificante 
e é mais limpa do que a lubrificação manual, resultando em 
menos lubrificante para causar impacto no meio ambiente.

Melhore a eficiência ecológica e financeira com a 
lubrificação por quantidade mínima

Os operadores de 
máquinas podem 
reduzir significativa-
mente os custos de 
produção utilizando os 
sistemas SKF de 
lubrificação por 
quantidade mínima 
(MQL). Esses sistemas 

oferecem uma vida útil mais longa da ferramenta e maior 
qualidade de produção devido à usinagem de superfície mais 
precisa. Como os sistemas MQL não exigem lubrificante de 
refrigeração, eliminam-se os custos do lubrificante, dos filtros 
de lubrificante respectivos, dos sistemas de preparação e de 
descarte. Além disso, não é preciso limpar as peças de trabalho 
e as lascas.

Maximize a eficiência, minimize a manutenção e 
reduza o consumo de energia

Benefícios operacionais
• Aumenta a confiabilidade

• Reduz o tempo de parada não programada

• Aumenta a rentabilidade 

Benefícios de manutenção
• Reduz os custos de reparo

• Amplia os intervalos de manutenção

• Elimina o excesso e a falta de lubrificação

Benefícios de segurança
• Aumenta a segurança dos trabalhadores,  

eliminando a lubrificação manual de pontos de 
difícil acesso

• Reduz o risco de escorregar e cair, se comparado  
à lubrificação manual

• Reduz o impacto saudável do ar expelido1, 2

Benefícios ambientais 
• Menor consumo de energia através da redução de 

atrito

• Redução nas emissões de CO2 e no consumo de 
água1

• Menor impacto ambiental devido ao uso mais 
eficiente de lubrificantes

1 Relevante para MQL, em comparação com a usinagem molhada
2  Referente ao resultado da pesquisa realizada pela "Berufsgenossenschaft”  

(Cooperativa Alemã de Seguros para Acidentes de Trabalho)
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Soluções para aplicações desafiadoras
A SKF pode fornecer soluções em lubrificação para praticamente qualquer aplicação, incluindo soluções personali-

zadas para funcionamento e eficiência ideais. Nossas soluções em lubrificação protegem os rolamentos das máqui-

nas-ferramenta, guias lineares, tornos de bancada, eixos-árvore, ferramentas e peças de trabalho contra contami-

nação ou calor, ajudando a evitar o tempo de parada não programada e a aumentar a disponibilidade da máquina.

Mantenha as máquinas funcionando
O desempenho das máquinas-ferramenta exerce um papel 
fundamental na eficiência da produção e na qualidade dos 
produtos. Atualmente, os clientes de máquinas-ferramenta 
estão em busca de fabricantes que possam atender suas 
demandas de produção. Alta velocidade e precisão são essen-
ciais para ser competitivo em um mercado global.

A demanda é igualmente alta por máquinas e componentes 
que sejam mais confiáveis e tenham melhor eficiência energé-
tica. Os operadores querem produtos de baixa manutenção 
com pouco impacto ambiental – e custos operacionais ainda 
mais baixos. A rentabilidade depende disso. 

A SKF oferece a solução certa de lubrificação para cada 
lubrificante, com base na aplicação - desde ferramentas 
portáteis e avançadas e de lubrificação até avançados sistemas 
de lubrificação automática. Também oferecemos bombas de 
fluido para processos de usinagem e sistemas de lubrificação 
para tornos de bancada hidrostáticos, correntes, prensas e pro-
cessos de montagem.

A engenharia de aplicação SKF pode ajudar a escolher a melhor 
solução para sua aplicação.
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Guias de trilho 
perfilado

Monitoramento de 
condições

Rolamentos de 
superprecisão

Rolamentos de 
suporte de fuso de 
esferas

Vedações

Vedações

Rolamentos radiais 
e axiais de rolos 
cilíndricos

Fusos de rolos e 
de esferas

Porcas de fixação de precisão

Unidade de MQL 
interna para 
SKF LubriLean

Unidade de MQL 
externa para 
SKF LubriLean

Unidade de bombea-
mento de engrenagem 
para SKF MonoFlex

Bomba de 
arrefecimento para 
eixo-árvore

Bomba de arrefecimento para 
a ferramenta e peça de 
trabalho

Lubrificação por quantidade mínima 
(MQL) interna ou abastecimento de 
líquido de arrefecimento

Lubrificação SKF Ar + Óleo para 
eixos-árvore

MQL externa ou 
abastecimento de 
líquido de 
arrefecimento

Porcas de fixação de 
precisão

Unidade de 
bombeamento de 
engrenagem com 
SKF Ar + Óleo

lubrificante
líquido de arrefecimento
ar
energia elétrica
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Para lubrificação com óleo ou graxa fluida, um sistema de 
lubrificação automática de linha simples, como o SKF Mono-
Flex, é apropriado. A linha abrange todo tipo de acionamento 
– desde bombas acionadas manualmente até sistemas 
operados de modo hidráulico, pneumático ou elétrico. Além 
disso, estão disponíveis vários tipos de dispositivos de medição: 
dispositivos multiponto a serem incorporados à linha principal, 
dispositivos de ponto único que são montados em manifolds e 
unidades de medição únicas que são aparafusadas diretamen-
te nos pontos de lubrificação. 

Vantagens:
• Planejamento de sistema expansível devido ao projeto 

modular

• Fácil expansão do sistema 

Características:
• Lubrificantes: óleo e graxa fluida

• Pressões do sistema: 16–315 bar (232–4 568 psi)

• Volumes de abastecimento: 0,01–1,5 cm3/cubo  
(0.0006–0.09 in.³/stroke)

Em um sistema de lubrificação automática progressivo, uma 
bomba de pistão fornece uma determinada quantidade de 
lubrificante através da linha principal para o dispositivo de 
medição que serve cada saída. Cada sistema SKF ProFlex e 
Lincoln Quicklub foi desenvolvido para uma aplicação específica 
e pode ser configurado para satisfazer os requisitos de lubrifi-
cação exclusivos de cada ponto de lubrificação na máquina. Os 
sistemas de lubrificação automática progressiva são indicados 
para óleo e graxas até NLGI 2. 

Vantagens:
• Abastecimento intermitente de lubrificante

• Fácil monitoramento do sistema 

Características:
• Lubrificantes: óleo e graxa até NLGI 2

• Pressões do sistema: 80–350 bar (1 160–5 070 psi)

• Volumes de abastecimento: 0.7–5 cm3/min  
(0.04–0.31 in.³/min)

Lubrificação automática centralizada de perda total dos rolamentos e guias lineares
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Lubrificação por óleo circulante de rolamentos 
As caixas redutoras e os rolamentos com carga pesada 
necessitam de atenção especial, eles precisam de uma lubrifi-
cação eficiente e redução de temperatura simultaneamente. A 
solução é um sistema de lubrificação por óleo circulante que 
lubrifica, reduz o calor e separa as partículas de sujeira, bolhas 
de ar e água do óleo.  

Essas soluções específicas para os clientes consistem em 
unidades compactas em um arranjo de bomba-resfriador que 
alimenta os pontos de lubrificação com a quantidade certa de 
óleo lubrificante temperado. Um sistema de óleo pressurizado 
transporta o lubrificante para os medidores de vazão de ajuste 
individual. Os materiais resistentes ajudam a garantir que até 
mesmo as condições ambientais extremas não tenham efeito 
negativo na funcionalidade do sistema.

As taxas de abastecimento reais podem ser controladas visual 
ou eletronicamente, e vários níveis de aviso estão disponíveis 
para uma manutenção baseada em condições. Os sistemas 
SKF CircOil são oferecidos em uma ampla linha de soluções 
personalizadas e prontas para uso. 

Vantagens:
• Refrigeração e lubrificação eficientes

• Separação de água e ar

• Distribuição de lubrificante por demanda,  
que pode ser monitorada 

Características:
• Volumes de abastecimento: 0,05–50 l/min  

(3.6–3 050 in.³/min)

• Pressão máxima: 3–200 bar (43.5–2 900 psi)

• Viscosidade máxima: 250 a 2 000 mm²/s
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O desempenho necessário de longo prazo dos rolamentos do 
eixo-árvore pode ser obtido com uma solução de lubrificação 
bem projetada. A SKF oferece diversas soluções em lubrificação 
para diferentes velocidades de eixo-árvore, desde dispositivos 
pequenos para relubrificação com graxa até sistemas de 
lubrificação ar-óleo muito eficientes.

O lubrificante fornece um filme fino microscópico entre os 
corpos rolantes: 

• Para evitar a abrasão e a derrapagem  

• Para proteger as superfícies contra corrosão 

• Para proteger a área de contato contra contaminação por 
partículas.

Vantagens:
• Melhor desempenho de usinagem

• Maior confiabilidade

• Menor consumo de lubrificantes

Para velocidades mais baixas, a lubrificação a graxa é a opção 
preferida. A SKF oferece cartuchos de relubrificação ETPC que 
podem ser integrados diretamente ao eixo-árvore, bem como 
o SKF Compact Greaser ETPx para essas aplicações. 

Para eixos-árvore de ferramentas projetados para alta eficiên-
cia e vida útil longa, desenvolvemos os sistemas SKF Ar + Óleo 
Esses sistemas oferecem um fluxo contínuo e perfeitamente 
dosado de óleo que pode ser adaptado de acordo com as 
condições operacionais alterando-se a quantidade dosada e o 
ciclo. Além disso, a alternativa técnica OIl Micron oferece efeitos 
de refrigeração aos pontos de lubrificação.  

Características:
• Volume de saída de graxa: 

 – ETPC: 6 mm³/curso (3.66x10-4 in.³/stroke)

 – ETPx: 10–20 mm³/curso  
(6.1x10-4–12.2x10-4 in.³/stroke)

• Taxa de distribuição de óleo: 

 – Ar-óleo: 10–160 mm³/curso  
(6.1x10-4–97.6x10-4 in.³/stroke)

 – Oil Micron: 50 mm³/curso (30x10-4 in.³/stroke)

Lubrificação automática de rolamentos de eixo-árvore

SKF Ar + Óleo: uma quantidade dosada de óleo é 
extraída em faixas em uma linha de lubrificação por 
um fluxo de ar contínuo.
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A precisão de usinagem ideal é obtida em máquinas-ferramen-
ta com rolamentos hidrostáticos. Na lubrificação hidrostática, a 
pressão para a separação de superfícies de atrito é criada fora 
da zona de contato das superfícies. As superfícies de atrito 
ficam separadas uma da outra enquanto estão em repouso. 
Como resultado, os coeficientes de baixo atrito dos fluidos já 
entram em vigor quando o movimento é iniciado e eles se 
movimentam em velocidades de deslizamento muito baixas.

Os sistemas SKF de lubrificação com óleo com bombas de 
múltiplos circuitos, como a bomba série ZM, abastecem os 
rolamentos hidrostáticos com a quantidade necessária de óleo 
e pressão. 

Esses sistemas oferecem proteção contra sobrecargas sem que 
as superfícies deslizantes entrem em contato umas com as 
outras, pois a pressão do rebaixo pode aumentar até a pressão 
máxima da bomba sem que a bomba fique sobrecarregada. A 
taxa de abastecimento por rebaixo é praticamente indepen-
dente da viscosidade e da pressão. Esse sistema é muito 
eficiente porque a capacidade da bomba não é convertida em 
calor por restritores.

Vantagens:
• Alta rigidez e amortecimento

• Minimiza o desgaste nas superfícies deslizantes

• Altíssima precisão de posicionamento e usinagem

• Altas velocidades com baixo atrito

Características:
• Faixa de viscosidade operacional permitida:  

20 a 1.000 mm²/s

• Número de saídas: 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20

• Saídas individuais: 0,01–0,45 l/min (0.61–27.46 in.³/min)

• Contrapressão: 20–50 bar (290–725 psi)

Lubrificação de tornos de bancada hidrostáticos
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As bombas de arrefecimento SKF são utilizadas em máquinas-
ferramenta e sistemas de filtro para uma ampla gama de 
tarefas: desde bombas de elevação em fluidos muito sujos até 
bombas de alta pressão que alimentam o fluido de volta para o 
processo de usinagem.

Além de fornecer lubrificante para a ferramenta e peça de 
trabalho durante o processo de produção, as bombas de 
arrefecimento SKF também oferecem soluções para abasteci-
mento centralizado, bem como para preparação e descarte.

Vantagens:
• Projeto sem vedação de até 25 bar (363 psi)

• Alta segurança operacional

• Requisitos de baixa manutenção

• Giro silencioso

• Profundidades de imersão flexíveis, também com tubo de 
extensão

• Instalação e comissionamento simples e rápidos

Com soluções específicas para os clientes, sejam elas padrão 
ou exclusivas, a SKF fornece bombas centrífugas e de parafuso 
com pressões de abastecimento de até 120 bar(1 740 psi). 
Essas bombas de imersão fáceis de usar são instaladas 
diretamente no reservatório do líquido de arrefecimento e 

estão disponíveis em vários modelos para diversos fluidos 
bombeados, taxas e cabeçotes de abastecimento. 

As bombas são oferecidas com várias opções de acionamento, 
desde motores padrão de acordo com a norma DIN EN 60034 
até a classe de proteção EExd. Além disso, as bombas de 
imersão podem ser fornecidas com todos os indicadores 
elétricos padrão utilizados em todo o mundo.

Além disso, pode ser oferecido um motor com um inversor de 
frequência integrado. As bombas que possuem conversores de 
frequência integrados conseguem economizar até 70% de 
energia e apresentam uma vida útil prolongada, porque menos 
calor é transferido para o líquido de arrefecimento, e o resulta-
do é uma redução no desempenho de refrigeração necessário.

Características:
• Taxa de abastecimento: Qmáx = 1.250 l/min (330 gal/min)

• Pressão de abastecimento: Pmáx = 120 bar (1 740 psi)

• Faixa de temperaturas: de –100 a +170 °C  
(–148 to +338 °F)

Bombas de arrefecimento para máquinas-ferramenta e sistemas de filtro
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Essa oferta faz parte 
do portfólio de 
produtos, serviços e 
soluções SKF 
BeyondZero desenvol-
vidos para ajudar 
nossos clientes a 
reduzir o impacto 
ambiental. 

Para saber mais, acesse skf.com/beyondzero.

Menor consumo de energia e maior produtividade
Ao realizar operações de corte, a lubrificação por quantidade 
mínima (MQL) elimina a necessidade de usinagem molhada 
complicada. O princípio é simples - o lubrificante é aplicado na 
borda de corte da ferramenta como um aerossol na quantidade 
exata necessária. Utilizando a MQL, o consumo de lubrificante 
é medido em mililitros por hora, em vez de litros por minuto.

Alternar o uso de usinagem molhada e a seco em uma máqui-
na é fácil de implementar com o SKF LubriLean. Além da 
integração em novas máquinas-ferramenta, os dispositivos de 
MQL de baixa manutenção podem ser usados para retroajustar 
a maioria das máquinas existentes.

Apresentando o SKF LubriLean e o Vectolub, oferecemos uma 
linha completa de tecnologia para MQL interna e externa. As 
soluções de MQL interna transportam o aerossol internamente 
através do suporte de ferramenta e ferramenta, enquanto as 
soluções de MQL externa utilizam linhas externas e bocais para 
alimentar o aerossol. 

Na maioria dos sistemas de lubrificação mais avançados, a 
quantidade de aerossol pode ser definida pelo PLC de sua 
máquina-ferramenta – uma solução eficiente para de centros 
de torneamento e usinagem. Quando a ferramenta de forma 
ou comprimento é alterada, não há necessidade de reajuste 
demorado dos bocais para fazer o aerossol atingir o ponto de 
lubrificação.

Vantagens*
• Prolonga a vida útil da ferramenta de corte

• Aumenta a produtividade com maior velocidade de corte

• Reduz os custos de manutenção

• Permite uma melhor superfície e qualidade de usinagem

• Reduz o consumo de energia e as emissões de CO2

* Em comparação com o sistema de refrigeração tradicional
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Os rolamentos e caixas redutoras de prensas precisam ser 
fornecidos com um fluxo de óleo predefinido, constante e 
confiável. Para essa aplicação, a SKF recomenda os sistemas 
de lubrificação por óleo circulante apoiados por limitadores de 
fluxo e dispositivos de medição modular progressivos. 

Os limitadores de fluxo SMB (1) dividem o fluxo de óleo 
volumétrico da linha principal em quantidades de fluxo 
volumétrico individual e paralelo, e as limitam de acordo com 
os requisitos e as mantêm constante. Os transmissores de sinal 
ou detectores de pistão podem ser usados para monitorar 
efetivamente a vazão volumétrica. Os limitadores de fluxo 
também podem ser usados para lubrificar as caixas redutoras 
diretamente. 

Os dispositivos de medição modular progressivos PSG (2) 
estão disponíveis em três tamanhos, que variam de 0,8 a 6 l/
min  (49 to 366 in.³/min). Esses dispositivos fornecem a 
quantidade apropriada de óleo para satisfazer as necessidades 
individuais dos componentes de sua prensa. Com a ajuda das 
válvulas solenoides direcionais, as peças individuais da prensa 
podem ser conectadas ao sistema de lubrificação somente 
quando a lubrificação é necessária.

A combinação de limitadores de fluxo SMB e dispositivos de 
medição modular progressivos PSG ajudam a garantir um fluxo 
de óleo constante para manter sua prensa funcionando de 
modo eficiente.

Vantagens:
• Lubrificação precisa e confiável

• Efeito de refrigeração e limpeza

• Fácil de ajustar e fazer manutenção

• Ampla gama de componentes que satisfazem as  
necessidades da prensa

Atenda uma ampla gama de desafios
As máquinas-ferramenta usadas na fabricação de componentes devem atender à alta demanda por produtividade e 

eficiência. Seja na lubrificação de máquinas-ferramenta usadas para corte, conformação e fundição, ou no forneci-

mento de lubrificante para robôs na construção de carrocerias automotivas, a SKF tem a solução certa para otimizar a 

vida útil e a confiabilidade de seu sistema. Além disso, a SKF desenvolveu produtos especificamente para uso em 

atmosferas voláteis, como linhas de pintura automotiva.

Exemplo:  
Máquinas de conformação de metal (prensas)

1

2
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Quando se trata de processos de montagem, a eficiência da 
linha é fundamental. Os sistemas de lubrificação automática 
eliminam a parada de máquina na produção para as tarefas de 
lubrificação. A SKF oferece uma linha completa de lubrificado-
res por injeção de óleo e minidispositivos de medição para 
essas aplicações.

Os sistemas de medição SKF Dosalub oferecem lubrificação 
confiável e precisa. Esses sistemas estão disponíveis com três 
tipos diferentes de unidades de dosagem, incluindo os bocais 
rotativos, e aceitam diversos lubrificantes. Os sistemas SKF 
Dosalub ajudam a reduzir os custos de mão de obra da 
lubrificação manual e a aumentar a produtividade das linhas de 
montagem.

Vantagens:
• Lubrificação precisa e confiável

• Aumentam a produtividade das linhas de montagem

• Reduzem os custos de mão de obra

Exemplo:  
Lubrificação para apoiar os processos de 
montagem

Exemplo:  
Lubrificação de correntes
As correntes são expostas à carga elevada e desgaste devido ao 
movimento permanente. A superfície entre o pino e a bucha é o 
principal ponto de desgaste da corrente, e o rolo e a bucha 
precisam de atenção. Ambos podem ser lubrificados continua-
mente com o sistema de lubrificação ar-óleo Lincoln ORSCO.

Os sistemas ORSCO usam ar comprimido como um catalisador 
para fornecer lubrificante que penetra cada vez mais fundo e 
de modo mais eficiente do que os métodos convencionais de 
gotejamento e escova. O ar de baixa pressão força o lubrificante 
para dentro dos pontos críticos de desgaste e, simultaneamen-
te, proporciona um efeito de limpeza, que remove resíduos e 
contaminações da corrente. Esses sistemas de lubrificação 
ajudam a reduzir as taxas de consumo de lubrificante significa-
tivamente.

Além disso, nosso portfólio inclui uma ampla variedade de 
soluções para qualquer maneira exigida de lubrificação das 
correntes, independentemente da necessidade de óleo ou 
graxa.

Vantagens:
• Efeito de limpeza e lubrificação confiável

• Reduz o tempo de parada do processo 

• Reduz as taxas de consumo de lubrificante
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Bombas de lubrificação 
Certos critérios, como condições ambientais, taxas de abasteci-
mento necessárias, lubrificantes utilizados e intervalos de 
manutenção, determinam qual bomba de lubrificação deve ser 
selecionada. Essas bombas estão disponíveis com diferentes 
opções de monitoramento e controle.

O portfólio da SKF inclui bombas de acionamento mecânico, 
elétrico, hidráulico e pneumático. Com operação eficiente em 
baixas temperaturas de funcionamento, essas bombas são 
indicadas para óleo e graxas padrão até NLGI grau 2.

Nossa oferta inclui desde lubrificadores automáticos por ponto 
único e unidades de bombeamento com reservatórios integra-
dos para sistemas de lubrificação progressivos de múltiplas 
linhas ou linha única até bombas adaptadas para sistemas de 
óleo circulante, além de unidades utilizadas para aplicações de 
MQL ou ar-óleo.

Dispositivos de medição de lubrificante
Dependendo do tipo de sistema de lubrificação selecionado, 
são necessários dispositivos de medição específicos. Todos os 
dispositivos de medição apresentam componentes de alta 
precisão e estão disponíveis em versões adequadas para 
diferentes pressões. A operação do sistema pode ser facilmente 
verificada através do monitoramento eletrônico ou visual.

A oferta da SKF é completada pelos componentes adicionais do 
sistema, como bocais de pulverização e escovas.

Ampla linha de componentes de lubrificação
A SKF oferece uma linha abrangente de alta qualidade em bombas de lubrificação, dispositivos de medição, unidades 

de monitoramento e controle e todos os acessórios necessários para sua solução específica de lubrificação. 

Componentes de lubrificação com óleo, incluindo unidades de lubrificação de corrente, MQL e ar-óleo
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Monitoramento
O monitoramento e o controle são essenciais para a operação 
eficiente de um sistema de lubrificação. Quando instalado em 
conjunto com dispositivos de monitoramento inteligentes, os 
sistemas de lubrificação automática podem facilitar a lubrifica-
ção econômica e ideal.

Com os instrumentos que oferecemos, você tem acesso a todos 
os valores importantes para controlar o seu sistema – tempe-
ratura, pressão, vazão volumétrica ou nível de abastecimento 
– seja através de monitoramento visual ou de sinais digitais ou 
analógicos.

Equipamentos aprovados 
conforme especificações
Graças ao nosso conhecimento em 
aplicações específicas da indústria e 
a mais de meio século de experiên-
cia no setor automotivo, somos 
capazes de oferecer sistemas de 
lubrificação para aplicações de alto 
desempenho.

Os produtos SKF de lubrificação 
automática são aprovados em todo 
o mundo de acordo com as 
especificações do equipamento e 
listas de componentes dos maiores 
fabricantes de automóveis.

Componentes de lubrificação a graxa
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Catálogo de produtos de projetos em 3D e CAD 
eletrônico
Estão disponíveis dados CAD 3D em formato nativo no catálogo 
de produtos on-line, baseado na tecnologia eCATALOGsolutions 
da CADENAS GmbH. É possível configurar seus produtos 
on-line na área de lubrificação centralizada e integrá-los ao 
processo do projeto gratuitamente. Você pode integrar perfei-
tamente os dados CAD aos planos do seu layout. O aplicativo 
SKF LubCAD permite que você utilize o portal de downloads 
SKF CAD para os sistemas de lubrificação com funcionalidade 
total para os dispositivos móveis. 

Acesse nosso catálogo on-line em  
http://skf-lubrication.partcommunity.com

Soluções de serviço da SKF

Retrofit de sistemas de lubrificação centralizada
Os custos com manutenção e reparos durante a parada de 
máquinas do sistema podem rapidamente se tornar difíceis de 
gerenciar. É por isso que oferecemos retrofit profissional dos 
sistemas de lubrificação centralizada em seu local. Também 
podemos assumir a responsabilidade por manutenção e 
reparos durante operações em andamento. 

Além disso, nosso portfólio inclui outras soluções que podem 
simplificar a manutenção para você, desde uma bomba de 
reabastecimento elétrico que foi otimizada para as condições 
em operações de usinagem até conexões e acessórios adequa-
dos.

Logística de aquisição e produção sincronizada
Podemos adequar nossos processos de logística aos requisitos 
de nossos clientes. Por exemplo, utilizando sistemas eletrônicos 
KANBAN sincronizados com a logística primeiro a entrar, 
primeiro a sair, proporcionamos um abastecimento sem 
estoque para manufatura e montagem que é sincronizado com 
a produção. 

Como resultado, os tempos de execução e os gastos totais são 
aprimorados, e o risco de perda ou danos é menor. Isso resulta 
na gestão ideal da cadeia de suprimento, sejam suas necessi-
dades exclusivamente locais ou globais.
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Mais de 200 anos de experiência conjunta da SKF 
e da Lincoln
A SKF está envolvida no setor de máquinas-ferramenta desde 
seu início e oferece profundo conhecimento das complicadas 
correlações mecânicas inerentes na tecnologia em constante 
mudança. Unindo a experiência mundial, os portfólios e as 
redes de distribuição das marcas SKF e Lincoln, oferecemos a 
mais completa linha de soluções em gerenciamento de 
lubrificação do setor no mundo todo.

Independentemente do tipo ou tamanho de sua fábrica, a SKF 
possui os produtos e recursos que ajudam a aumentar a vida 
útil do rolamento, a disponibilidade e segurança da máquina e, 
ao mesmo tempo, a reduzir as horas de mão de obra, os custos 
de manutenção e o impacto ambiental. 

Uma rede de parceiros experientes
Os produtos, sistemas e serviços das marcas SKF e Lincoln 
estão disponíveis através de uma rede mundial de parceiros 
distribuidores, apoiados por uma organização de vendas 
unificada e comprometida com o seu sucesso. Os distribuidores 
de sistemas em todo o mundo 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:

• Projeto personalizado do sistema de lubrificação

• Instalação e início de operação do sistema

• Manutenção e reparo

• Análise e testes de lubrificação

• Treinamento em gestão de lubrificação

• Suporte à garantia

• Contratos de manutenção do sistema

• Pesquisas e recomendações

• Análise de retorno do investimento (ROI)

• Orientação sobre questões ambientais e de segurança

• Kits de lubrificação pré-montados para fácil retrofit

Estamos aqui para você, onde quer que você 
esteja 
Com centros de aplicação de lubrificação em cada continente e 
uma rede mundial de distribuidores, a SKF tem os funcionários, 
produtos e suporte necessários para otimizar seu programa de 
gestão de lubrificação. 

Para obter mais informações, entre em contato com o repre-
sentante SKF ou acesse skf.com/TheFormula.

Experiência e suporte globais
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The Power of Knowledge Engineering
Combinando produtos, pessoas e conhecimento específico de aplicação, 
a SKF fornece soluções inovadoras para fabricantes de equipamentos e 
instalações de produção para todos os principais segmentos, no mundo 
inteiro. A especialização em várias áreas de competência serve de suporte 
para a Gestão de Ciclo de Vida SKF, um método comprovado para aprimorar 
a confiabilidade dos equipamentos, otimizando a eficiência operacional e 
energética, e reduzindo o custo total de propriedade.
Essas áreas de competência incluem rolamentos e unidades, vedações, 
sistemas de lubrificação, mecatrônica e uma ampla variedade de serviços, 
que vão da modelagem computacional 3D ao monitoramento 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 disponibilidade de produtos global. A nossa presença local 
propicia acesso direto à experiência, ao conhecimento e à engenhosidade do 
pessoal da SKF.

SKF BeyondZero
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 
reduziremos o impacto ambiental negativo de 
nossas próprias operações e, ao mesmo tempo, 
aumentaremos a contribuição ambiental positiva, 

oferecendo aos nossos clientes o portfólio de produtos e serviços SKF 
BeyondZero com melhores características 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.

® SKF é uma marca registrada do Grupo SKF.

® Lincoln e Quicklub são marcas registradas da Lincoln Industrial Corp.

™ BeyondZero, ProFlex e CircOil são marcas comerciais do Grupo SKF
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