
Ferramenta rápida para cálculo de relubriicação

Programa de Cálculo de 
Relubriicação DialSet

O SKF DialSet foi criado para ajudá-lo a configurar seus lubrificadores 

automáticos da SKF. Após selecionar os critérios e a graxa apropriados para  

a sua aplicação, o programa fornece a você as configurações corretas para  

os seus lubrificadores automáticos SKF. Ele também fornece uma ferramenta 

rápida e fácil para calcular intervalos e quantidade de relubrificação.

• Permite o cálculo rápido dos intervalos de relubrificação com base nas 

condições operacionais da sua aplicação

• Os cálculos são baseados nas teorias de lubrificação da SKF

• Os intervalos de lubrificação calculados dependem das propriedades da 

graxa escolhida, minimizando assim o risco de falta ou excesso de 

lubrificação e otimizando o consumo da graxa

• Os cálculos levam em consideração os sistemas de lubrificação automática  

SKF e as taxas de dosagem de graxa, facilitando a seleção da configuração 

correta para o lubrificador

• A quantidade de graxa recomendada depende da posição de 

reabastecimento da graxa. Para melhor consumo da graxa, use a posição 

lateral ou W33

• Inclui uma lista completa dos acessórios do SKF SYSTEM 24

DialSet stand-alone

A versão independente do DialSet está disponível em vários idiomas e é

adequada para PCs que operam com o Microsoft Windows. 

Faça download do programa em skf.com/lubrication

DialSet on-line

DialSet também está disponível on-line no idioma inglês. O programa 

pode ser acessado gratuitamente em mapro.skf.com/dialset 

DialSet para smartphones

Para smartphones, os apps estão disponíveis em inglês para iPhone e 

Android.

Programa stand-alone

Programa on-line

DialSet para smartphones
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Um procedimento direto

Preparar... Aprontar... Pronto...

Simplicidade, confiabilidade e flexibilidade são características diferenciais dos 

lubrificadores automáticos por ponto único SKF. O SKF DialSet segue os 

mesmos princípios, ajudando você a garantir o melhor dos mesmos. 

Preparar 

Basta inserir os parâmetros para a sua 

aplicação e você obterá o tempo de 

configuração mais adequado.

Aprontar 

Basta girar o botão para o tempo de 

configuração fornecido pelo DialSet e 

escrever a data da instalação no espaço 

fornecido (será útil para inspeções 

posteriores).

Pronto 

Por fim, instale a unidade e relaxe, agora  

a aplicação está corretamente lubrificada  

(24 horas por dia e sete dias por semana).


