
Com os sistemas de lubriicação automática SKF e Lincoln para a indústria de alimentos e bebidas

Aperfeiçoamento da 
manutenção de fábricas



Considere seus custos atuais 
com lubriicação manual:
• Valor de produção por hora?

• Número de reparos relacionados à 
lubriicação?

• Custo com paradas de máquina e 
perda de produção por hora?

• Média de custo com o reparo de 
peças?

• Média de homens-horas com 
reparo?

• Média de custo homens-horas?

• Frequência de lubriicação por 
semana?

• Tempo necessário para lubriicação 
de equipamentos com procedimen-
tos de bloqueio e sinalização 
(Lockout/Tagout)?

• Custo com lubriicantes e gestão de 
lubriicantes?

• Número de acidentes causados por 
tarefas de lubriicação manual?

A lubriicação manual 
inadequada causa até 
50% de todas as falhas 
dos rolamentos

50% 
DAS FALHAS DOS 

ROLAMENTOS



A lubriicação consistente é 
fundamental para a vida útil dos 
rolamentos, engrenagens e correntes

Impactos da lubriicação 
inadequada

Como qualquer sistema mecânico, as 
peças móveis em uma fábrica de ali-
mentos e bebidas precisam de lubriica-
ção adequada para funcionar de forma 
ideal.

Contaminação, umidade e temperaturas 
elevadas são ameaças à vida útil dos 
rolamentos, correntes e engrenagens. 

Na maior parte do tempo, a contamina-
ção está relacionada à forma de lubrii-
cação do rolamento ou à integridade da 
vedação, que estão ligadas a práticas de 
lubriicação manual inadequadas. 

A falha em lubriicar adequadamente 
cada ponto de lubriicação em cada 
máquina pode ter um impacto negativo 
na programação, nos custos de manu-
tenção e no desempenho das máquinas. 
Mas, com a solução de lubriicação 
certa, é possível criar novas oportunida-
des para aumentar a disponibilidade e a 
produtividade.

A solução de lubriicação 
certa para suas necessidades 

Os componentes do sistema de lubrii-
cação ajudam a garantir que as opera-
ções de processamento funcionem cor-
retamente. Utilizar o lubriicante correto 
é tão importante quanto ter um sistema 
de lubriicação coniável. A SKF oferece 
soluções de lubriicação que são adap-
tadas para as características especíicas 
de cada tarefa.

Nossas ferramentas e tecnologias avan-
çadas incluem a Gestão de Ciclo de Vida 
SKF – uma abordagem comprovada 
para reduzir o custo total de proprie-
dade de máquinas em todos os está-
gios, da especiicação e projeto à opera-
ção e manutenção. 

Como funciona

Os sistemas de lubriicação automática 
SKF e Lincoln fornecem a quantidade 
certa de lubriicante no momento mais 
adequado: enquanto o ativo está em 
movimento. 

O programa de Gestão de Lubriicação 
SKF ajuda a evitar os modos de falha 
mais frequentes em uma instalação 
industrial relacionados à contaminação 
do lubriicante, degradação química ou 
contaminação cruzada.

Tempo 

Lubriicação em excesso

Lubriicação escassa

— Lubriicação manual
— Lubriicação automática
---  Lubriicação ideal
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Aumente a produtividade e a 
rentabilidade:

• reduzindo o tempo de parada não 
programada e as interrupções na 
produção

• reduzindo os custos de mão de obra

• estendendo os intervalos de reparo e 
manutenção

• reduzindo a substituição de peças e o 
estoque de peças de reposição

Minimize o impacto 
ambiental:

• eliminando a lubriicação em excesso

• reduzindo o consumo de energia

• reduzindo o consumo de lubriicante

• reduzindo os resíduos

Mais saúde e segurança 
para os trabalhadores:

• eliminando a lubriicação manual de 
pontos de dif ícil acesso ou em áreas 
exigentes

• menos acidentes

54%
de redUçãO eM hOrAS 

de MãO de ObrA de 

LUbriFiCAçãO



Obtenha o verdadeiro potencial de 
lubriicação de sua aplicação

Atrito e desgastes ocorrem em toda a 
cadeia de fornecimento. Uma lubrii-
cação eiciente é essencial para cada 
componente das máquinas rotativas, 
e as correntes e as esteiras transpor-
tadoras precisam de tratamento 
especial. Independentemente de seu 
produto inal, as soluções de lubrii-
cação SKF oferecem suporte a todas 
as peças móveis de suas máquinas. 

Cervejarias e 
instalações de 
engarrafamento

A indústria de bebidas está se tornando 
mais competitiva. O consumo crescente 
exige produção 24 horas, o que deixa 
pouco tempo para paradas de manu-
tenção. Portanto, as tarefas de manu-
tenção devem ser realizadas com os 
equipamentos em operação. Com uma 
meta acima de 80%, a eiciência geral 
dos equipamentos (Oee) está frequen-
temente em cerca de 60%, e as quebras 
de máquinas afetam a disponibilidade 
drasticamente. Contudo, a automação 
de tarefas essenciais como a lubriicação 
elimina os erros humanos, simpliica a 
gestão de lubriicação, reduz o consumo 
de lubriicante e aumenta a eiciência da 
linha. 

Indústria de laticínios

A indústria de laticínios é um dos seg-
mentos de alimentos e bebidas mais 
exigentes. O risco de a proliferação de 
bactérias estragar o leite requer técni-
cas complexas de processamento, 
enchimento e embalagem. As linhas 
devem ser mantidas em movimento, 
embora a lubriicação de máquinas 
complexas possa ser dif ícil ou perigosa. 
A exposição regular à umidade e a 
agentes de limpeza levam à perda de 
lubriicante no rolamento e nas corren-
tes. Os sistemas de lubriicação auto-
mática ajudam a garantir o forneci-
mento contínuo e preciso de lubriicante 
e a evitar a corrosão interna. 

Panificação e 
confeitaria

As linhas de produção de paniicação e 
confeitaria incluem máquinas de pro-
dução em massa, cujas quebras repre-
sentam grandes perdas de produção e 
um tempo longo de reinicialização. Os 
rolamentos, correntes e guias estão 
expostos a temperaturas extremas e à 
umidade. Condições que acentuam a 
necessidade de uma lubriicação de pri-
meira linha.

Processamento de 
peixes, carnes, frutas 
e vegetais

A indústria de carnes, peixes, frutas e 
vegetais oferece uma ampla gama de 
possibilidades de processamento em 
termos de, por exemplo, classiicação, 
limpeza ou separação. O consumo glo-
bal crescente, as expectativas mais 
altas dos clientes e uma produção mais 
eiciente levam a novos processos e a 
tecnologias modernas que exigem as 
melhores práticas de manutenção. O 
portfólio SKF abrange desde a lubriica-
ção mais precisa, que evita a contami-
nação dos produtos, até os sistemas de 
lubriicação mais robustos, que ajudam 
a reduzir as interrupções de produção 
não planejadas.

... e muito mais
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despaletizador

Máquina de moldagem a sopro

Máquina de lavar

desempacotadora Máquina de 
enxágue

Máquina de 
inspeção

Máquina 
de 
enchi-
mento

Máquina de colo-
cação de tam-
pas/recravadeira

Cervejarias e instalações de engarrafamento

Máquinas de moldagem a sopro

Desaios: 

• Máquina complexa com diferentes tipos de componentes 
móveis (rolamentos, engrenagens, cames etc.) 

• Número elevado de pontos de lubriicação com diferentes 
exigências de graxa em carrosséis de transferência, rodas 
de sopro, parafusos de classiicação etc.

• Temperaturas e velocidades de rotação elevadas 

• Pontos de lubriicação de dif ícil acesso, alguns dos quais 
são inacessíveis com a máquina em funcionamento

Soluções:

• Sistemas de lubriicação progressiva para graxa

Máquinas de lavar

Desaios: 

• A umidade, a vibração da máquina e o acesso precário aos 
pontos de lubriicação tornam a lubriicação manual dif ícil 

• Os pontos de lubriicação das peças móveis localizadas nas 
áreas de alimentação e descarga requerem lubriicação 
regular

• As operações 24 horas precisam de lubriicação automática 
para os pontos de lubriicação em locais de dif ícil acesso ou 
em peças móveis por motivos de segurança

• A água e os contaminantes no interior do rolamento 
aumentam a corrosão

Soluções: 

• Os sistemas de lubriicação progressiva para graxa melho-
ram a vedação para evitar a entrada de umidade e de con-
taminantes no rolamento



Máquina de 
rotulagem

esteira 
transportadora

embaladora com 
película 
termoencolhível

Máquina empacotadora 
em papelão

encaixotadora wrap-around

empacotadora Paletizador Transportador 
de paletes

embaladora com 
película expansível

Máquinas de enchimento

Desaios: 

• Muitas engrenagens, rolamentos e 
parafusos de classiicação que não 
podem ser lubriicados manualmente 
devido ao acesso dif ícil ou a motivos 
de segurança

• Até 50 pontos de lubriicação, muitos 
dos quais estão em peças mecânicas 
rotativas

• A presença de água e as lavagens 
regulares reduzem o lubriicante no 
interior do rolamento, aumentando o 
potencial de contaminação

Soluções: 

• Os sistemas de lubriicação de linha 
simples ou progressiva para graxa 
oferecem lubriicação precisa e 
podem criar um efeito de vedação 
para impedir que água, detergentes e 
contaminantes entrem no rolamento

• dispositivos de dosagem progressiva 
de aço inoxidável

Esteiras transportadoras 

Desaios:

• A lubriicação manual de centenas de 
rolamentos é demorada

• As lavagens de rotina reduzem a quanti-
dade de lubriicante nos rolamentos

• As correntes de topo plano exigem altos 
volumes de água, e a lubriicação inade-
quada das superf ícies da corrente 
geram atrito, desgaste, consumo de 
energia mais elevado e tempo de parada 
não programada, bem como custos mais 
elevados com peças de reposição 

Soluções:

• Os sistemas de graxa seccionais ou pro-
gressivos com dispositivos de dosagem 
em aço inoxidável oferecem lubriicação 
precisa e aumentam o efeito de vedação 
para impedir que a umidade e contami-
nantes entrem no rolamento

• Sistemas de linha simples para lubriica-
ção a seco de superf ícies e guias de cor-
rente de topo plano

Embaladoras com película 
termoencolhível e expansível

Desaios: 

• As embaladoras com película termo-
encolhível requerem lubriicação pre-
cisa para evitar a contaminação dos 
produtos. Os requisitos de dosagem 
diferentes para as várias peças mecâ-
nicas resultam, frequentemente, em 
uma escassez de lubriicação por 
omissão

• As peças móveis em fornos requerem 
cuidado especial devido às tempera-
turas elevadas

• As engrenagens de acionamento das 
embaladoras com película termoen-
colhível são de dif ícil acesso e um 
desaio para a lubriicação devido à 
operação 24 horas 

Soluções:

• Sistemas de lubriicação progressiva 
para aplicações de graxa

• Lubriicação a óleo para correntes de 
fornos
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Indústria de laticínios

Máquinas de enchimento de 
caixas de leite

Desaios: 

• A exposição regular à umidade e a 
agentes de limpeza durante as lava-
gens leva à perda de lubriicante nos 
rolamentos

• Máquina complexa com pontos de 
lubriicação e peças móveis de dif ícil 
acesso (área de vedação ou corte ou 
módulo de dobragem inal)

• Máquina de precisão requer lubriica-
ção rigorosa para evitar o vazamento 
de lubriicante e a contaminação dos 
produtos, bem como para preservar a 
vida útil do rolamento

Soluções: 

• Sistemas de lubriicação a óleo de 
linha simples

Máquinas de moldagem/
enchimento/vedação

Desaios: 

• Muitas correntes e movimentos 
alternativos das guias que devem ser 
lubriicados

• Pontos de lubriicação localizados em 
áreas com acessibilidade precária e 
peças móveis rápidas

• requisitos de manutenção de baixo 
custo

Soluções: 

• Sistemas de lubriicação progressiva 
para graxa

• Sistemas de lubriicação a graxa 
luida ou óleo de linha simples para 
rolamentos e guias

• Sistemas de lubriicação a óleo para 
correntes

Congeladores/acumuladores

Desaios: 

• O atrito entre as correntes e guias 
causa desgaste e leva à parada de 
máquina para substituição de peças

Soluções: 

• Sistemas de lubriicação a seco
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Panificação e confeitaria

Fornos, câmaras de 
fermentação e túneis de 
resfriamento

Desaios: 

• As condições operacionais úmidas e 
as lavagens higiênicas causam falha 
prematura de correntes e rolamentos 
devido à corrosão e à entrada de con-
taminantes no rolamento

• Correntes de dif ícil acesso enfrentam 
ciclos de lubriicação inadequados e 
irregulares por meio de lubriicação 
manual demorada

• A lubriicação precisa é necessária 
para evitar a contaminação dos 
produtos

• As temperaturas extremas nos fornos 
exigem lubriicantes especiais e caros

Soluções: 

• Sistemas de lubriicação de corrente 
sem ar para correntes lentas

• Sistemas por spray ou escova para 
correntes rápidas

• Os sistemas progressivos para graxa 
aumentam o efeito de vedação nos 
rolamentos e fornecem alimentação 
estável e precisa para evitar escape 
ou separação de óleo da graxa

Linhas de moldagem de 
chocolate

Desaios: 

• Temperaturas diferentes, poeira e 
produtos em repouso sobre peças 
móveis

• da perspectiva do tempo, os movi-
mentos lineares precisam ser parale-
los aos dosadores de chocolate para 
garantir um enchimento de cavidades 
sem erros

• As lavagens higiênicas causam falha 
prematura de correntes e rolamentos 
devido à corrosão e à entrada de con-
taminantes no rolamento

• Correntes longas e de dif ícil acesso 
enfrentam ciclos de lubriicação ina-
dequados e irregulares por meio de 
lubriicação manual demorada 

Soluções: 

• Sistemas de lubriicação de corrente 
sem ar para correntes lentas

• Sistemas progressivos para graxa

Máquinas empacotadoras em 
papelão

Desaios: 

• Movimento complexo e contínuo de dife-
rentes componentes mecânicos, como 
correntes, rolamentos e guias lineares

• Acessibilidade precária às peças mecâni-
cas que precisam de lubriicação

Soluções: 

• Sistemas de linha simples para óleo

• Sistemas progressivos para graxa

Máquinas para dobrar 
embalagens

Desaios: 

• A lubriicação de muitas peças mecânicas 
com movimentos alternantes, como os 
discos de came, é desaiadora devido à 
distribuição irregular de lubriicante 
quando a máquina não está em operação

• Os pontos de lubriicação estão localiza-
dos em peças móveis

Soluções: 

• Sistemas de linha simples para graxa 
luida
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Processamento de peixes, carnes, frutas e vegetais

Matadouro 

Desaios: 

• Sujeira, água e temperaturas 
extremas

• Correntes engenheiradas transpor-
tando cargas irregulares

• O acesso aos muitos pontos de lubri-
icação em transportadores aéreos é 
demorado com a lubriicação manual

• risco de contaminação dos produtos 
se a lubriicação não for realizada 
com precisão

Soluções: 

• Lubriicação sem ar ou a graxa para 
transportadores aéreos

• Sistemas progressivos para 
máquinas

Esterilizadores, retortas e 
fornos

Desaios: 

• A lubriicação manual de correntes 
em esterilizadores hidrostáticos é 
demorada devido ao número signii-
cativo de elos de corrente e repre-
senta um risco de segurança quando 
as correntes estão em movimento

• As correntes em operação enfrentam 
temperaturas extremas, o que resulta 
em eliminação do lubriicante, e pro-
dutos sujos podem causar problemas 
na rotulagem ou retrabalho  

Soluções: 

• Os sistemas de injeção de graxa auto-
mática permitem a lubriicação de 
cada elo de corrente sem parar a 
corrente

• Sistemas de graxa progressivos para 
retortas rotativas e lubriicação do 
rolamento no esterilizador 
hidrostático

Recravadeiras

Desaios: 

• devido ao seu processamento em alta 
velocidade, a caixa redutora sofre tensão 
e requer lubriicação e resfriamento

• Os sistemas de circulação de óleo típicos 
geram um luxo de óleo de cima para 
baixo que pode causar a contaminação 
dos produtos

Soluções: 

• Sistemas de circulação de óleo para 
acionamentos por engrenagem

• Sistemas de lubriicação a graxa de linha 
simples ou progressiva para guias

Termoformação/enchimento/
vedação

Desaios: 

• A lubriicação de correntes que transpor-
tam ilme plástico requer precisão para 
evitar a contaminação dos produtos

Soluções: 

• Sistemas de lubriicação por ar e óleo



Processamento de 
grãos

Indústria açucareira Indústria de 
alimentos e bebidas

Máquinas de moagem 

Desaios: 

Máquinas de moagem:
• As máquinas de moagem são críticas 

nos moinhos de farinha, pois elas 
deinem a capacidade de produção e 
a eiciência da fábrica

• Os rolamentos requerem lubriicação 
precisa e têm alto consumo de 
energia

• A dif ícil situação competitiva exige 
rápido retorno do investimento (rOi)

Moinhos de pellets: 
• rolamentos principais e de cilindros 

devem ser lubriicados regularmente 
para atingir a vida útil do rolamento 
esperada

• O consumo de graxa pode ser otimi-
zado equipando-se a máquina com o 
sistema de lubriicação apropriado

Carregadeiras portuárias de grãos:
• A exposição a agentes ao ar livre à 

beira do mar é um desaio para a 
lubriicação manual

• Pontos de lubriicação numerosos e 
de dif ícil acesso

• devido ao tamanho das máquinas, 
podem ser necessárias altas doses de 
lubriicante

Soluções: 

• Sistemas de lubriicação progressiva 
a graxa para máquinas de moagem

• Sistemas de lubriicação seccional ou 
de linha dupla para carregadeiras 
portuárias de grãos

Esteiras de moagem

Desaios: 

• Como o processamento de cana-
de-açúcar é uma indústria sazonal, 
cada parada durante a temporada de 
produção representa perda de 
rendimentos

• Condições operacionais rigorosas, 
incluindo sujeira, umidade, tempera-
turas elevadas, cargas elevadas e 
sedimentos de solo

• Acessibilidade precária e distribuição 
extensa de pontos de lubriicação pela 
usina

• O elevado número de pontos de 
lubriicação exigindo dosagens e 
lubriicantes variados torna a gestão 
de lubriicação complexa, e lubriican-
tes especiais são aplicados com 
frequência

Soluções: 

• Sistemas de lubriicação a graxa de 
linha dupla para esteiras de moagem

• Sistemas de lubriicação progressiva 
a graxa, sistema de lubriicação de 
corrente, sistemas de circulação de 
óleo e lubriicadores por ponto único 
para outras máquinas (trituradores, 
peneiras, secadores rotativos etc.)

Centrífugas, prensas de 
correia e decantadores

Desaios: 

• devido à acessibilidade, esses equi-
pamentos são frequentemente lubri-
icados de forma manual, mas ocor-
rem falhas dos rolamentos porque a 
importância da lubriicação é 
subestimada

• Velocidade cíclica e picos de carga

• Peças de reposição caras devido à 
necessidade de rolamentos grandes e 
precisos

Soluções:

• dependendo da criticalidade do ativo, 
as soluções podem variar de um sis-
tema de graxa progressivo simples 
em máquinas individuais até um sis-
tema de lubriicação de linha dupla 
para lotes inteiros de centrífugas
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Lubriicantes de grau 
alimentício 

Os lubriicantes de grau alimentício SKF 
têm o registro NSF h11 e as certiica-
ções Kosher2 e halal3. Além disso, eles 
baseiam-se na norma iSO 21469, que 
ajuda a garantir que sejam produzidos e 
entregues de acordo com os mais altos 
requisitos de higiene.  estes lubriicantes 

estão disponíveis em diferentes tamanhos de pacote.
1) NSF: U.S. National Sanitation Foundation (Fundação sanitária nacional dos 

eUA), h1: Contato eventual com alimentos
2) Kosher: Alimentos preparados conforme as leis alimentares judaicas
3) halal: Alimentos preparados conforme as leis alimentares islâmicas

Ferramentas de lubriicação 
portáteis

O primeiro passo para atualizar a lubri-
icação manual é a atualização da ferra-
menta de lubriicação. A SKF oferece 
uma ampla variedade de ferramentas 
de lubriicação portáteis para ajudar a 
simpliicar sua tarefa de lubriicação. A 
família PowerLuber da Lincoln fornece a 
mais abrangente oferta de ferramentas 
de lubriicação alimentadas por bateria.

Lubriicadores automáticos 
por ponto único

O SKF SYSTeM 24 LAGd consiste em 
um reservatório transparente preen-
chido com um lubriicante especiicado e 
um cartucho contendo uma célula de 
gás eletroquímica. Uma vez ativado, as 
baterias internas são conectadas eletri-
camente e a produção de gás pode 
começar a acumular pressão até que o 
pistão se move, empurrando o lubrii-
cante para a aplicação.

Sistemas de lubriicação de 
corrente

As correntes são expostas à carga ele-
vada e ao desgaste devido ao movi-
mento permanente. A superf ície entre o 
pino e a bucha é o principal ponto de 
desgaste em uma corrente, mas o rolo e 
a bucha também precisam de atenção. 
Ambos podem ser lubriicados continu-
amente com o uso dos sistemas de 
lubriicação de corrente SKF. Além disso, 
nosso portfólio inclui uma ampla varie-
dade de soluções de lubriicação a óleo e 
a graxa para lubriicação de correntes.

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

A SKF oferece uma linha abrangente de sistemas de lubri-
icação a óleo e a graxa que utilizam diferentes modelos 
de trabalho. Além disso, nosso portfólio inclui uma ampla 
variedade de soluções para lubriicar correntes e esteiras 
transportadoras. Os sistemas completos de suprimento 
de lubriicação de fábrica fornecem lubriicante a uma 
rede inteira de sistemas a partir de uma única fonte. Nes-
sas redes de lubriicação, os reservatórios ou bombas 
auxiliares abastecem estações de bombas secundárias.
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As preocupações com a saúde são cada vez maiores com 
relação ao uso de lubriicantes na produção de diversos 
produtos alimentícios. É muito importante usar os 
lubriicantes de grau alimentício certos nas instalações 
de produção de alimentos para evitar a possível conta-
minação de produtos e os custos desnecessários rela-
cionados a ela. 



Sistemas de lubriicação de 
linha dupla

Os sistemas de linha dupla da SKF, 
incluindo SKF duoFlex e Lincoln helios, 
utilizam duas linhas principais que são 
fornecidas de modo alternativo com 
lubriicante. esses sistemas são ideais 
para aplicações que tenham muitos 
pontos de lubriicação em longas dis-
tâncias em condições ambientais 
rigorosas.

Sistemas de lubriicação 
seccional

em sistemas de lubriicação seccional, o 
lubriicante é alimentado de um reser-
vatório de lubriicante central e dividido 
em seções separadas para servir às 
peças da máquina com diferentes requi-
sitos de lubriicação ou localizadas em 
distâncias variadas.

Sistemas de lubriicação de 
linha simples

em sistemas de lubriicação de linha 
única SKF MonoFlex e Lincoln Centro-
-Matic, uma bomba fornece o lubrii-
cante através da linha principal para os 
dispositivos de dosagem de lubriicante, 
onde ele é dosado e alimentado para os 
pontos de lubriicação. Os requisitos de 
lubriicante individuais para cada ponto 
de lubriicação podem ser ajustados.

Sistemas de lubriicação por 
óleo circulante

Os sistemas de lubriicação SKF CircOil 
circulam óleo para lubriicar e refrigerar 
rolamentos ao mesmo tempo. eles 
também são eicientes na remoção de 
sujeira, água e partículas de ar. Um sis-
tema de fornecimento de óleo insere o 
lubriicante nos dispositivos de medição 
com conigurações individuais, e a taxa 
de alimentação pode ser controlada 
visualmente ou eletronicamente.

Sistemas de lubriicação 
progressiva e de múltiplas 
linhas

Nos sistemas de lubriicação automática 
progressiva SKF ProFlex e MultiFlex ou 
Lincoln Quicklub, uma bomba de pistão 
fornece uma quantidade deinida de 
lubriicante através da linha principal 
para o dispositivo de dosagem que 
serve a cada saída.
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Ampla linha de componentes de lubrificação

Bombas de lubriicação 

Certos critérios, como condições 
ambientais, taxas de abastecimento 
necessárias, lubriicantes utilizados e 
intervalos de manutenção, determinam 
qual bomba de lubriicação deve ser 
selecionada. essas bombas estão dispo-
níveis com diferentes opções de monito-
ramento e controle.

O portfólio da SKF inclui bombas de 
acionamento mecânico, elétrico, 
hidráulico e pneumático. Com operação 
eiciente em temperaturas de funciona-
mento baixas ou elevadas, essas bom-
bas são indicadas para óleo e graxas 
padrão até NLGi grau 2. 

Dispositivos de dosagem de 
lubriicante

dependendo do tipo de sistema de 
lubriicação selecionado, são necessá-
rios dispositivos de dosagem especíi-
cos. Todos os dispositivos de medição 
apresentam componentes de alta preci-
são e estão disponíveis em versões ade-
quadas para diferentes pressões. A ope-
ração do sistema pode ser facilmente 
veriicada através do monitoramento 
eletrônico ou visual. 

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

Monitoramento

O monitoramento e o controle são 
essenciais para a operação eiciente de 
um sistema de lubriicação. Quando ins-
talado em conjunto com dispositivos de 
monitoramento inteligentes, os siste-
mas de lubriicação automática podem 
propiciar uma lubriicação econômica e 
ideal.

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

A SKF oferece uma linha abrangente de alta qualidade em bombas de lubriicação, dispositivos de dosagem, unidades 
de monitoramento e controle e todos os acessórios necessários para sua solução especíica de lubriicação. Os compo-
nentes individuais são revestidos para proteção contra corrosão e são combinados com aço inoxidável para uma maior 
durabilidade.



Estamos aqui para ajudar 
você, onde quer que você 
esteja

Os produtos, sistemas e serviços das 
marcas SKF e Lincoln estão disponíveis 
através de uma rede mundial de parcei-
ros de distribuição, apoiados por uma 
organização de vendas uniicada e com-
prometida com o seu sucesso. Os distri-
buidores de sistema em todo o mundo 
oferecem soluções prontas e amplo 
suporte do mercado de peças de 
reposição. 

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

Experiência mundial, suporte global e instalação local

Retroit de sistemas de 
lubriicação

Os custos com manutenção e reparos 
durante a parada de máquinas do sis-
tema podem rapidamente se tornar 
dif íceis de gerenciar. É por isso que ofe-
recemos retroit proissional dos siste-
mas de lubriicação centralizada nas 
suas próprias instalações. Também 
podemos assumir a responsabilidade 
pela manutenção e reparos durante 
operações em andamento.

Além disso, nosso portfólio inclui outras 
soluções que podem simpliicar a 
manutenção para você, desde bombas 
de reabastecimento elétrico até cone-
xões e acessórios adequados.

Engenharia pronta para o 
uso 

A SKF trabalha em conjunto com os 
clientes para desenvolver soluções de 
lubriicação sob medida para atender a 
necessidades especíicas. Nossos dados 
CAd 3d estão disponíveis em formato 
nativo no catálogo de produtos on-line 
e também no aplicativo SKF LubCAd 
para dispositivos móveis.
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