
com os sistemas de lubrificação automática SKF e Lincoln

Impulsione a produtividade das 
máquinas agrícolas



Compreendemos que seu tempo no campo é crítico, indepen-
dente do clima rigoroso ou de outros desafios, e que ter suas 
máquinas disponíveis e funcionando no pico de desempenho é 
essencial durante todo o ano. Com os sistemas de lubrificação 
automática SKF e Lincoln, você pode confiar que seus equipamen-
tos agrícolas estão preparados para passar mais tempo no campo 
diariamente.

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, elas fornecem uma linha 
completa de ferramentas de lubrificação e serviços especializados, desde a pronta insta-
lação e configuração até testes e treinamento.

Aproveitando mais de 200 anos de experiência conjunta em gestão de atrito, podemos 
ajudar 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.
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Por que escolher os sistemas de lubrificação 
SKF e Lincoln? 

Em uma só palavra, experiência. Utilizamos a combinação de nossos 
conhecimentos no assunto e em outras áreas para desenvolver sis-
temas de lubrificação automática eficientes, 
adaptados especificamente para os requisi-
tos das máquinas agrícolas.

Por décadas, os proprietários de equipa-
mentos agrícolas têm utilizado nossas solu-
ções em lubrificação para aumentar a pro-
dutividade, aumentar a vida útil dos 
equipamentos e maximizar o retorno de seu 
investimento. 

Combinando os portfólios e recursos da 
Lincoln e da SKF, agora você tem um só 
recurso para obter o que há de melhor em 
serviços de lubrificação e sistemas avança-
dos de lubrificação automática.

Representando as duas marcas, seu dis-
tribuidor local apresenta uma ampla oferta 
de produtos de lubrificação e está prepa-
rado para prestar serviços ou instalação, 
conforme necessário. Os especialistas locais 
do mercado também estão disponíveis para compartilhar conheci-
mentos e suporte com base em aplicações específicas. Além disso, 
nossos sistemas de lubrificação estão disponíveis como uma opção 
de fábrica ou como ajuste de fábrica, e são oferecidos nas redes de 
revendedores de máquinas.

Consciência ambiental

A SKF acredita que o meio ambiente deve ser levado em considera-
ção no projeto e no processo de desenvolvimento do produto, e é 
meta da empresa reduzir o impacto geral de nossos produtos no 

meio ambiente durante seu ciclo de vida. 
Nossos produtos de lubrificação desenvol-

vidos para máquinas agrícolas não são exce-
ção. Como os sistemas de lubrificação auto-
mática fornecem doses pequenas e 
calculadas de lubrificante para cada ponto de 
lubrificação, isso evita que o lubrificante em 
excesso siga o trajeto até o equipamento e as 
áreas vizinhas. 

O resultado são menos problemas de lim-
peza e descarte, redução do desperdício de 
lubrificante e aumento na segurança do 
trabalhador.

Duas marcas líderes.  
Um recurso mundial.
Como aproveitar nossos conhecimentos combinados para 
equipamentos agrícolas

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
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Estenda o tempo no campo com a 
lubrificação automática

Além de manter o filme o lubrificante certo 
para reduzir o desgaste, a lubrificação fre-
quente atua como um meio de eliminar os 
contaminantes das buchas e dos rolamen-
tos. Se for permitido que poeira, sujeira, 
areia e água penetrem nesses componentes, 
um “composto de retificação” será formado, 
reduzindo consideravelmente a vida útil do 
rolamento.  

Para lubrificar manualmente de modo 
adequado, normalmente são necessários 
cerca de 30 minutos por máquina e ciclo de 
manutenção. A falha em lubrificar adequa-
damente cada ponto de lubrificação da 
máquina pode ter um efeito negativo nos 
programas, custos de manutenção e desem-
penho de tempo de funcionamento.

A lubrificação automática reduz as paradas 
de máquina, de maneira que os equipamen-
tos estejam disponíveis quando você preci-
sar. Além de ajudar a aumentar a confiabili-
dade e a disponibilidade, os sistemas de 
lubrificação ajudam a prolongar a vida útil, a 
reduzir os custos operacionais e com lubrifi-
cante e a minimizar o impacto ambiental, 
evitando o excesso de lubrificação. Além 
disso, a redução da lubrificação manual 
resulta em menor possibilidade de acidentes 
e os mecânicos podem ser utilizados em 
outras tarefas. 

Os sistemas de lubrificação automática 
SKF e Lincoln ajudam a evitar os danos nos 
rolamentos e as paradas de máquina não 
programadas enquanto otimizam os recur-
sos de mão de obra.

Os sistemas de lubrificação automática 
fornecem a quantidade certa de lubrificante 
no momento mais adequado: enquanto o 
rolamento está em movimento.

Tempo entre os momentos de lubrificação

Quantidade de lubrificante distribuído

Excesso de  
lubrificante

Pouco 
lubrificante

— Ciclos de lubrificação manual
— Ciclos do sistema de lubrificação automática
---  Capacidade máxima do rolamento

Quantidade 
ideal de 
lubrificante
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Comprovada, confiável  
e eficaz

A lubrificação automática e 
precisa oferece vantagens 
significativas:

• Amplia os intervalos de manutenção pre-
ventiva (MP)

• Reduz as horas de mão de obra de MP
• Reduz as falhas dos componentes
• Aumenta a utilização da máquina
• Estende a vida útil da máquina
• Aprimora a segurança e a confiabilidade 

da máquina
• Aumenta o valor de revenda do 

equipamento

Experiência em uma variedade de 
aplicações

A SKF oferece uma seleção completa de sis-
temas de lubrificação de alto desempenho 
para o mercado agrícola, adaptados aos 
requisitos específicos do cliente. Os fabrican-
tes de equipamentos originais e seus reven-
dedores oferecem sistemas de lubrificação 
SKF e Lincoln como opções-padrão. Além 
disso, nossa rede mundial de distribuidores 
qualificados pode criar projetos personaliza-
dos e instalar sistemas na maioria das 
máquinas agrícolas. 

A SKF oferece sistemas de lubrificação 
automática compatíveis com óleo, graxas 
fluidas e graxa até o grau NLGI 2 para aten-
der aos requisitos de seu fabricante de equi-
pamentos originais e de suas condições 
operacionais. 

Cálculo do retorno do investimento 

(ROI) 

• Aumento da produção eliminando as 
paradas de máquinas para lubrifi-
cação manual

• No mínimo 90% de redução nas  
horas de mão de obra para lubrificar

• No mínimo 50% de aumento na pro-
dução através da redução das falhas 
nos rolamentos relacionadas a lubrifi-
cação causadas pela lubrificação 
inadequada

• No mínimo 50% de redução nas  
horas de mão de obra para reparos

• No mínimo 50% de redução nos cus-
tos com peças de reposição

• Redução da variação no consumo de 
lubrificante e nos custos de energia

Maximize a produção, aumente a vida 

útil dos componentes, otimize a 

utilização dos equipamentos e 

aprimore o valor de revenda com a 

lubrificação automática.
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Soluções para cada aplicação 
agrícola
Os sistemas de lubrificação automática SKF e Lincoln ajudam você a aproveitar ao máximo seu tempo no 
campo. Nossas soluções de lubrificação são projetadas para manter suas máquinas funcionando de modo 
confiável durante todo o ano.    

Colheitadeiras

Ter sua colheitadeira disponível e 
funcionando no pico de desempe-
nho é essencial durante a época de 
colheita. Os progressivos sistemas 
de lubrificação automática SKF Pro-
Flex e Lincoln Quicklub são adequa-
dos para essas aplicações. 

Forrageiras

Os sistemas de lubrificação automática ajudam a manter o tempo de 
manutenção em um mínimo e a aumentar a disponibilidade geral e a 
disponibilidade das máquinas. 

Enfardadeiras

A compactação de feno é semelhante à extração de plantação, onde 
a disponibilidade é importante. A lubrificação manual pode levar 
mais de uma hora nessas máquinas, o que equivale à produção de 
35 fardos de feno. Recupere essa hora diária com os sistemas de 
lubrificação automática SKF e Lincoln. As 
falhas nos componentes e as resultantes 
paradas de máquinas são significativamente 
reduzidas, e a sujeira e a oleosidade da lubrifi-
cação manual são eliminadas. Tudo o que o 
operador precisa fazer é verificar o 
reservatório.

Os sistemas de lubrificação progressivos e 
de linha simples abrangem os diversos pontos 
do corpo e da atadeira. Ambos os sistemas de 
lubrificação podem ser utilizados para lubrifi-
car as correntes e transmissões com escovas ou bocais. Quantidades 
medidas e precisas de lubrificante reduzem o desgaste e ajudam a 
aumentar a operação suave da máquina. Bombas operadas mecani-
camente que podem ser facilmente acionadas pelo eixo propulsor da 
enfardadeira existente também estão no portfólio.

Coletores de algodão

Eliminar a lubrificação manual pode pou-
par uma hora a cada dia. Isso equivale a 
seis acres a mais de trabalho por dia, ou 
mais tempo para outras tarefas. Com o 
sistema Lincoln Quicklub, você pode maxi-
mizar a vida útil dos componentes do 
cabeçote do tambor, eliminando o desgaste 
prematuro. Os lubrificadores automáticos 
de ponto único também são uma boa 
alternativa.

Colheitadeiras de uvas

Os componentes das colheitadeiras 
de uvas são expostos a cargas de 
alta vibração e precisam de lubrifi-
cação confiável diariamente. Os 
sistemas de lubrificação automática 
SKF ProFlex e Lincoln Quicklub aju-
dam a liberar tempo para outras 
tarefas da fabricação de vinho. Os 

lubrificadores automáticos de ponto único também são adequados 
para essas máquinas.
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Máquinas de cultivo, 
semeadura e plantio

Devido a seu peso, seu tamanho e 
sua exposição às condições do 
campo, a maioria dos implemen-
tos precisam ser lubrificados uma 
vez por dia. Geralmente, esses 
pontos de lubrificação são espa-
lhados e situados sob o equipa-

mento, tornando dif ícil a lubrificação.
A lubrificação automática é a solução mais econômica para prote-

ger o equipamento. O dispositivo de medição do sistema divide e 
oferece lubrificante aos componentes conectados. 

Fertilizantes e pulverizadores

Tanques de lodo e equipamentos relacio-
nados são expostos a líquidos agressivos, 
sujeira, poeira, terrenos úmidos e muito 
mais. A lubrificação ajuda a manter essas 
influências longe da máquina, e corres-
ponde aos padrões de higiene do cliente. O 
equipamento de lama pode ter até 100 
pontos de lubrificação, o que exige um 
grande esforço de manutenção, se for rea-
lizado manualmente. 

Os sistemas de lubrificação progressiva SKF e Lincoln ajudam a 
minimizar os esforços de manutenção e maximizar a disponibilidade 
do seu equipamento. O sistema de lubrificação instalado também 
pode fornecer com a quantidade adequada de lubrificante ao eixo da 
máquina.

Tratores

Os eixos dianteiros de um trator 
estão muito próximos do solo, o 
que torna os pontos de lubrifi-
cação de dif ícil acesso. Lubrifi-
cá-los manualmente exige 
horas de trabalho, um tempo 
que poderia ser usado de 

maneira mais eficiente com o trator no campo. O sistema de lubrifi-
cação automática Lincoln Quicklub é fácil de instalar e retroajustar.

Acessórios

Os acessórios agrícolas supor-
tam exposição direta às condições 
operacionais mais rigorosas em 
qualquer propriedade agrícola. Os 
sistemas de lubrificação automá-
tica centralizada SKF e Lincoln 
ajudam a aumentar a vida útil dos 
equipamentos com o mínimo de 
esforço de manutenção.

...e muito mais.
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Portfólio abrangente de componentes 
para uma ampla variedade de aplicações de lubrificação

Sistemas de lubrificação progressiva ou de 
linha simples

Dependendo do número de pontos de lubrificação a serem cobertos, 
a SKF oferece uma ampla linha de unidades de bombeamento e dis-
positivos de dosagem em diversos tamanhos. Estão disponíveis kits 
pré-montados para os sistemas de lubrificação progressiva e de 
linha única para minimizar o tempo de instalação. A maioria deles 
pode ser instalada em oito horas de mão de obra ou menos.

Vantagens:

• Estende a vida útil da máquina
• Aprimora a segurança e a confiabilidade da máquina
• Disponíveis no fabricante de equipamentos originais ou podem ser 

instalados profissionalmente no local
• Minimiza o tempo de instalação

Características: 

• Graxa padrão até NLGI classe 2, entregue por seu fornecedor
• Volumes de entrega facilmente ajustáveis
• Monitoramento opcional
• Todos os acessórios necessários para sua solução de lubrificação 

específica

Sistemas especializados de lubrificação de 
corrente

Os sistemas de lubrificação automática relubrificam periodicamente 
as correntes de acionamento com óleo ou graxa enquanto a 
máquina agrícola está em operação. As bobinas, escovas ou bocais 
de lubrificação aplicam o lubrificante uniformemente em toda a 
extensão do rolo, oferecendo, portanto, um suprimento ideal de 
lubrificante de derrapagem para as placas e os pinos dos elos da 
corrente e para os rolos da corrente. Simultaneamente, as partículas 
de sujeira são removidas da corrente.

Vantagens:

• Manuseio eficiente de recursos:  
Sem poluição ambiental desnecessária

• Estende a vida útil da corrente
• Aumenta a confiabilidade operacional e a resistência ao desgaste

Características:

• Óleo e graxa padrão NLGI classe 00, 000, entregue por seu 
fornecedor 

• Volumes de entrega facilmente ajustáveis para corresponder às 
condições operacionais e ao tamanho e comprimento da corrente

• Sistemas especiais disponíveis para enfardadeiras
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Lubrificadores automáticos 
por ponto único

Os lubrificadores automáticos por ponto 
único da SKF aplicam a quantidade correta 
de graxa em um único ponto de lubrificação 
durante um determinado período de tempo.  

Vantagens:

• Fácil de instalar e usar
• Ampla linha de acessórios

Características:

• Elevada proteção contra poeira e água
• Disponível com cartuchos não recarregá-

veis em dois tamanhos
• Graxas e óleos de correntes disponíveis
• Taxa de dosagem ajustável

Ferramentas de lubrificação 
manual de alto desempenho

A oferta da Lincoln de ferramentas de lubri-
ficação manual foi desenvolvida pensando 
na potência e no desempenho. 

Vantagens:

• A mais ampla oferta de ferramentas de 
lubrificação de operação manual

• Fornece lubrificação fácil de ponto a ponto

Características:

• A família PowerLuber da Lincoln oferece 
uma ampla variedade de pressões e 
volumes

• Sistemas de lubrificação de um niple para 
até 10 pontos de lubrificação fornecidos 
por meio de uma pistola de graxa manual

Equipamentos completos de 
manutenção de oficinas 

Nossa linha abrangente de bombas de 
desempenho comprovado, carretéis de 
mangueira, válvulas de distribuição, pistolas 
de graxa e sistemas de controle de estoque 
de fluido oferece tudo o que é necessário 
para a construção de uma estação de lubrifi-
cação totalmente funcional. 

Vantagens:

• Oferta completa, desde o tanque de esto-
cagem até os pontos de distribuição

• Capacidade de projetar sistemas para 
qualquer comprimento de operação, 
lubrificante/fluido, temperatura e taxa de 
vazão

• Os sistemas de controle de estoque de 
fluido rastreiam com precisão a dosagem 
de lubrificante

Características:

• Modelos de bomba comprovados para 
qualquer tipo de recipiente e de 
lubrificante

• Linha de carretéis de mangueira para 
diferentes comprimentos e diâmetros
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Experiência mundial, suporte global  
e instalação local

Mais de 200 anos de experiência conjunta da 
SKF e da Lincoln

Unindo a experiência mundial, os portfólios e as redes de distribuição 
das marcas SKF e Lincoln, oferecemos a mais completa linha de 
soluções em gestão de lubrificação do setor no mundo todo.

Independentemente do tipo ou tamanho de suas máquinas, 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 de distribui-
ção, apoiados por uma organização de vendas unificada e compro-
metida com o seu sucesso. Os distribuidores de sistema em todo o 
mundo oferecem soluções prontas e amplo suporte do mercado de 
peças de reposição. 

Engenharia pronta para o uso 

• Trabalhando em conjunto com os clientes 
para desenvolver soluções de lubrificação 
sob medida para atender a necessidades 
específicas

• Dados em CAD 3D estão disponíveis em 
formato nativo no catálogo de produtos 
on-line

• Aplicativo SKF LubCAD para dispositivos 
móveis

• Investimento em pesquisa e desenvolvi-
mento, resultando em inúmeras patentes  

Retrofit de sistemas de lubrificação

• Retrofit profissional no local de sistemas 
de lubrificação centralizada nas suas 
instalações

• Projetos e instalação de sistemas perso-
nalizados na maioria das peças dos 
equipamentos

Manutenção e reparo

• Contratos de manutenção, serviço e insta-
lação no local

• Treinamento para operadores e pessoal 
de manutenção
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Estamos aqui para ajudar você, onde quer 
que você esteja

Com centros de aplicação de lubrificação localizados em todos os 
continentes e uma rede mundial de distribuidores, a SKF tem os  
funcionários, produtos e suporte necessários para otimizar seu pro-
grama de gestão de lubrificação. 

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

Disponibilidade global

• Rede mundial de distribuidores
• Rede combinada de parceiros experientes

Nossos especialistas em lubrificação 

podem proporcionar:  

• 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 ambien-

tais e de segurança
• Kits de lubrificação pré-montados 

para fácil retrofit
• Estoque local de componentes do 

sistema e peças sobressalentes
• Logística de aquisição e produção 

sincronizada
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