
Lubrificadores automáticos por ponto único eletromecânicos

Lubrificadores Automáticos SKF 
Série TLMR

Cartuchos de 380 ml Cartucho de 120 ml
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• Preenchido com graxas SKF de alta qualidade 

• Taxa de dosagem independente da temperatura

• Tempo estendido para até 24 meses

• Pressão de descarga máxima de 30 bar durante todo o período de distribuição

• Taxa de distribuição disponível em várias configurações

• Disponível em duas versões: TLMR 101 alimentada por baterias  

(tipo AA padrão lítio) e TLMR 201 alimentação CC 12–24 V

• Disponível em cartuchos sem refil em dois tamanhos: 120 e 380 ml

Aplicações características

• Aplicações que requerem um alto consumo de lubrificante

• Aplicações com alto nível de vibração em operação

• A excelente proteção contra a água e a poeira torna o TLMR adequado para aplicações 

de máquinas em geral e para máquinas de processamento de alimentos

• O excelente desempenho sob altas temperaturas torna o TLMR adequado para salas 

de máquinas e aplicações de ventilação quentes

• O excelente desempenho sob baixas temperaturas torna o TLMR adequado para 

aplicações de turbinas eólicas

Lubrificadores automáticos por ponto único eletromecânicos

Série SKF TLMR

O Lubrificador Automático SKF – TLMR – é um lubrificador automático por ponto 

único projetado para fornecer graxa para um ponto único. Com uma pressão 

relativamente alta de 30 bar, esse lubrificador pode operar a longas distâncias, 

propiciando ótimos resultados em locais de lubrificação de dif ícil acesso e 

inseguros. Com uma ampla faixa de temperatura e um design robusto, o 

lubrificador TLMR é adequado para condições operacionais com vários níveis de 

temperatura e vibração.  

O SKF DialSet ajuda a calcular a taxa de dosagem correta.

Por padrão, cada TLMR é fornecido com um suporte de montagem 

resistente. O suporte permite que o TLMR seja montado 

facilmente em uma superf ície plana.

Para facilitar o uso, basta aparafusar os cartuchos no lubrificador 

para trocá-los facilmente.
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Designação TLMR 101 e TLMR 201

Capacidade de graxa 120 ml (4.1 US fl oz)

380 ml (12.8 US fl oz)

Tempo de esvaziamento Ajustável pelo usuário: 1, 2, 3, 6, 9, 12, 

18, 24 meses ou purga

Menor configuração

Cartucho de 120 ml 

Cartucho de 380 ml

 

0,16 ml (0.005 US fl oz) por dia

0,5 ml (0.016 US fl oz) por dia

Maior configuração

Cartucho de 120 ml 

Cartucho de 380 ml

 

3,9 ml (0.13 US fl oz) por dia

12,5 ml (0.42 US fl oz) por dia

Purga 31 ml (1 US fl oz) por hora

Faixa de temperaturas ambiente De -25 a +70 °C (-13 to +158 °F)

Pressão operacional máxima 30 bar (435 psi)

Mecanismo de acionamento Eletromecânico

Rosca de conexão G 1/4  fêmea

Comprimento máximo da linha  

de alimentação 1)

Até 5 metros (16 ft)

LED indicador de status

LED verde (a cada 8 s) 

LED verde e vermelho (a cada 8 s) 

LED vermelho (a cada 8 s)

OK

Quase vazio

Erro

Nível de proteção

DIN EN 60529 

DIN 40 050 Parte 9

 

IP 67

IP 6k9k

Energia

TLMR 101 

TLMR 201

 

4 pilhas de lítio AA

12-24 V CC

1) O comprimento máximo da linha de alimentação depende da temperatura ambiente, do tipo de graxa e da contrapressão criada pela aplicação.

Dados técnicos

Detalhes de pedido

Graxa Descrição Conjuntos de reabastecimento TLMR 101  
(cartucho e bateria)

Cartuchos TLMR 201

120 ml 380 ml 120 ml 380 ml

LGWA 2 Graxa para rolamentos de carga elevada, pressão extrema e  
ampla faixa de temperaturas

LGWA 2/MR120B LGWA 2/MR380B LGWA 2/MR120 LGWA 2/MR380

LGEV 2 Graxa de rolamento de viscosidade extremamente alta com 
lubrificantes sólidos 

– LGEV 2/MR380B – LGEV 2/MR380

LGHB 2 Graxa para rolamentos de carga elevada, alta temperatura e  
alta viscosidade

– LGHB 2/MR380B – LGHB 2/MR380

LGHQ 2 Graxa para rolamentos para altas temperaturas e de alto 
desempenho

– LGHQ 2/MR380B – LGHQ 2/MR380

LGFP 2 Graxa para rolamentos compatível com alimentos com  
certificação NSF H1

– LGFP 2/MR380B – LGFP 2/MR380

LGWM 1 Graxa para rolamentos para pressão extrema e baixas temperaturas – LGWM 1/MR380B – LGWM 1/MR380

LGWM 2 Graxa para rolamentos de carga elevada e ampla faixa  
de temperaturas

– LGWM 2/MR380B – LGWM 2/MR380

LGEP 2 Graxa para rolamentos de pressão extrema – LGEP 2/MR380B – LGEP 2/MR380

LGMT 3 Graxa para rolamentos de uso geral industrial e automotiva – LGMT 3/MR380B – LGMT 3/MR380

Conjunto completo Designação

TLMR 101          380 ml TLMR 101/38WA2

TLMR 201          380 ml TLMR 201/38WA2

Bomba TLMR Designação

Lubrificador alimentado por baterias TLMR 101

Lubrificador alimentado por corrente contínua de 12 a 24 V TLMR 201
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