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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 a pronta instalação 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.

A rede global da Unidade de Negócios de 

Lubrificação SKF, incluindo seus distribui-

dores de lubrificação, oferece aos clientes o 

suporte local de que necessitam em qual-

quer lugar do mundo.

Os clientes, normalmente, não estão a mais 

de uma hora de distância da assistência.
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Experiência incomparável
Com a combinação dos portfólios da SKF e da Lincoln, você 
agora pode aproveitar mais de 200 anos de experiência e 
conhecimentos em lubrificação para ter a solução certa para 
sua aplicação.

Por décadas, os donos de equipamentos de construção têm 
utilizado nossas soluções em lubrificação para aumentar a 
produtividade, aumentar a vida útil do equipamento e maximi-
zar o retorno de seu investimento.

Um recurso para sistemas de lubrificação superiores
Representando as duas marcas, o distribuidor local de sistemas 
mantém uma vasta oferta de produtos e pode ajudá-lo a 
determinar a melhor solução para satisfazer suas necessidades.

O melhor do gênero em serviços de lubrificação
Com a SKF, você recebe suporte global em seu local, incluindo 
instalação, reparo e estoque disponível. Nossa rede de distri-
buição líder do setor é capaz de oferecer assistência seja qual 
for a localização e sempre 
que necessário.

Nossos especialistas 
capacitados de mercado 
podem ajudá-lo a tratar de 
questões como a gestão do 
ciclo de vida e questões 
ambientais, assim como 
contratos de serviço e 
monitoramento de equipamentos.

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

Uma combinação de conhecimento de aplicações e produtos 
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As buchas e pinos deixam de funcionar  
sem a lubrificação adequada
A lubrificação manual raramente é feita corretamente e leva, no mínimo, 30 minutos por turno,  
para cada máquina.

O custo da lubrificação manual inadequada:
• Perda de produção devido a quebras inesperadas

• Maior gasto para a substituição de componentes

• Menor valor de revenda para equipamentos 
usados

• Maior possibilidade de lesões do trabalhador 
durante a lubrificação manual dos equipamentos

• Desperdício de lubrificante devido à lubrificação 
inadequada

• Questões ambientais resultantes do excesso de 
lubrificação 

A falha ao lubrificar a cada ponto de lubrificação em cada 
máquina para cada turno pode ter um efeito negativo sobre 
programas, custos de manutenção e desempenho “pontuais”. 
Quando é permitido que poeira, sujeira, areia e água penetrem 
nos componentes, um "composto de retificação” se forma que 
pode reduzir consideravelmente a vida útil do rolamento. Isso 
ocasiona tempo de parada da máquina não planejado e 
redução da produtividade.
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Considere seus custos atuais com 
lubrificação manual:
• Valor de produção por hora?

• Número de reparos relacionados à 
lubrificação?

• Número de horas de produção 
perdidas?

• Média de custo com o reparo de 
peças?

• Média de homens/horas com 
reparo?

• Média de custo homens/horas?

• Custo da viagem do caminhão de 
serviço?

• Frequência de lubrificação por 
semana?

• Tempo necessário para lubrificar?

• Valor de revenda do equipamento?

• Taxa de utilização da frota?

Maximize a produção, reduza os custos 
com o ciclo de vida útil, otimize a 
utilização do equipamento e aprimore 
o valor de revenda com a lubrificação 
automática.

Vantagens da lubrificação automática:
• Ganho de, no mínimo, 30 minutos por turno por 

máquina

• Aumento da produção com mais disponibilidade

• Redução dos custos de substituição de peças 
quando o equipamento está devidamente lubrifi-
cado

• Melhora do valor de revenda quando o sistema de 
lubrificação está incorporado

• Redução da possibilidade de lesões do trabalhador

• Minimização dos custos com lubrificante

• Redução das questões ambientais através da 
lubrificação controlada

Maximize a produtividade com a lubrificação 
adequada
A lubrificação automática dispensa as quantidades pequenas e frequentes de lubrificante, enquanto o equi-
pamento está em operação

Sistemas de lubrificação automática fornecem a 
quantidade certa de graxa no melhor momento para a 
lubrificação – enquanto o rolamento está em movimen-
to. A lubrificação frequente mantém o filme de lubrifi-
cante adequado, reduzindo o desgaste e purgando os 
pinos e as buchas de contaminantes.

Tempo 

Lubrificação manual x automática

Excesso de 
lubrificação

Excelente

Falta de lu-
brificação

— Lubrificação Manual
— Lubrificação Automática

Resíduos e poluição

Desgaste prematuro, alto custo de reparo
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Experiência em uma ampla gama de aplicações
A SKF oferece uma seleção completa de sistemas de lubrificação de alto desempenho para equipamentos de constru-

ção, que são adaptados aos requisitos específicos do cliente. Também podemos fornecer suporte monitorando os 

componentes da máquina e a integridade do subsistema, bem como o sistema de lubrificação. Muitos fabricantes de 

equipamentos originais (OEMs), oferecem sistemas de lubrificação SKF e Lincoln como opções instaladas na fábrica.

Controles montados em 
painel
dos simples aos sofisticados 

Montagem de bomba perso-
nalizada
para facilitar o monitoramento 
e reabastecimento

Dispositivos de medição
corretamente posicionados fora 
de perigo e adequadamente 
fixados para permanecerem 
assim

Áreas de alto impacto
onde a maior parte da graxa é utilizada e o sistema 
é altamente protegido

Área de articulação central
requer um arranjo adequado 
da linha de lubrificação para 
suportar a oscilação
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Soluções para qualquer ambiente
Se envolver articulação pesadas, longo alcance, demolição, areia, água, pedras ou 

sujeira, a SKF tem uma solução de lubrificação para o trabalho a ser feito. 

Fixações hidráulicas
minimize o desgaste com as 
bombas acionadas hidrauli-
camente SKF e Lincoln 

Bico e pino H
Exigem mais lubrificante. Instaladores experientes 
determinam a proteção apropriada para propor-
cionar o máximo de durabilidade

Instalação
feita por técnicos qualificados para garantir a 
eficiência e qualidade do sistema

Localização da bomba 
visível, fora do caminho e 
com uma variedade de 
tamanhos de reservatório 
correspondente aos 
intervalos de serviço
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Outras aplicações comuns 
incluem:
• Caminhões fora de estrada

• Motoniveladoras

• Motoscrapers

• Buldôzeres

• Pás-carregadeiras

• Perfuradores (horizontais e 
verticais)

• Retroescavadeiras

• Minicarregadeiras

• Plainas, perfiladores,  
recuperadoras

• Recicladoras a frio

• Estabilizadores de solo

• Pontes rolantes

• Compactadores

• Caminhões-betoneira

• Bombas da lança

• Pavimentadores

• Martelos

• Pulverizadores

• Cisalhadoras

• Garras

Outras aplicações móveis
A rede de distribuidores qualificados SKF e Lincoln possui experiência na instalação de sistemas em 

diversos tipos de equipamentos móveis de construção.
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Equipamentos de manutenção 
completos para caminhões e 
oficinas
A SKF oferece soluções confiáveis para 
aplicações de manutenção para oficinas 
de veículos, sejam elas usadas para 
bombear e distribuir ou para rastrear  
a utilização de fluidos, óleos e graxas.

Além disso, nossa rede de distribuidores 
SKF tem o conhecimento para ajudar a 
criar e manter os mais elaborados 
veículos de lubrificação do setor.

Equipamentos para fábricas
Equipamentos de processamento estacionário, como 
carregadeiras, trituradores, esteiras transportado-
ras, estações de controle, perfuratrizes pneumáti-
cas, fornos rotativos, elevadores de balde, disjunto-
res de pedestal e telas para peneiras vibratórias 
devem ser lubrificados regularmente para operar de 
forma confiável e eficiente. A parada de máquina não 
planejada destes equipamentos pode ser cara em 
termos de peças de reposição, bem como em perda 
de produtividade. As soluções de lubrificação das 
marcas SKF e Lincoln podem ajudar a otimizar as 
operações da fábrica.

Fábricas e oficinas de manutenção
Além das aplicações móveis, a SKF oferece soluções de lubrificação para equipamentos de 

processamento estacionário e oficinas de manutenção.
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Lubrificação contínua com sistemas progressivos 
personalizados

Em sistemas de lubrificação automática progressiva, uma bomba de pistão fornece 
uma determinada quantidade de lubrificante através da linha principal para o 
dispositivo de medição que atua em cada saída. Os sistemas SKF ProFlex e Lincoln 
Quicklub foram projetados para aplicações específicas e podem ser configurados para 
atender aos requisitos de lubrificação 
exclusivos de cada ponto de lubrificação no 
equipamento. 

Vantagens:

• Fornecimento contínuo de lubrificante 
durante o tempo de funcionamento da 
bomba

• Monitoramento fácil do sistema

• Os modelos de registro de dados 
rastreiam o desempenho da bomba e 
notificam o operador, caso o sistema 
necessite de manutenção

Características:

• Capacidade do reservatório:  
de 2 a 20 litros (de 4,4 a 44 libras)

• Pressões: até 350 bar (5 000 psi)

• Acionamento: 12/24 VCC

• Controladores internos ou externos

• Graxa ou óleo
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Sistemas de lubrificação escaláveis e de linha única 
para grandes equipamentos
Em sistemas de lubrificação de linha única, uma bomba fornece o lubrificante através 
da linha principal para os dispositivos de medição de lubrificante, onde ele é medido e 
alimentado para os pontos de lubrificação. Os requisitos de lubrificante individuais 
para cada ponto de lubrificação podem ser ajustados. 

Vantagens:
• Pode ser utilizado em alta pressão

• Fácil de modificar e expandir:  
A modularidade permite que o 
sistema seja alterado rapidamente 
sem desconectar os tubos e as 
mangueiras 

• O conceito modular proporciona 
baixos custos de substituição de 
componentes 

Características:
• Capacidade do reservatório:  

de 1 a 180 litros (de 2,2 a 400 libras)

• Pressões: de 200 a 300 bar  
(de 2 900 a 4 350 psi)

• Acionamento: 12/24 VCC ou  
hidráulico

• Controladores internos ou externos

• Graxa ou óleo
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Equipamentos de manutenção de oficinas completos

Nossa linha abrangente de bombas de desempenho comprova-
do, bobinas de mangueira, válvulas dosadoras, pistolas de 
graxa e sistemas de controle de estoque de fluido oferecem 
tudo o que for necessário para a construção de uma estação de 
lubrificação totalmente funcional. 

Vantagens:
• Oferta completa, desde o tanque de estocagem até os 

pontos de distribuição

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

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

Características:
• Projetos de bomba comprovados para qualquer tipo de 

recipiente e de lubrificante

• Fornecimento de uma linha de bobinas de mangueira  
com diferentes comprimentos e diâmetros

• Oferta completa de válvulas de dosagem medidas e não 
medidas para todas as condições climáticas, incluindo 
temperatura e umidade

• Oferta completa de manipulação de fluidos usados, 
incluindo drenos portáteis e sistemas operados por 
bomba
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Potência mesmo quando não houver lubrificação 
automática disponível

A oferta da Lincoln de ferramentas de lubrificação manual foi 
desenvolvida com a potência e o desempenho em mente. 

Vantagens:
• A mais ampla oferta de ferramentas de lubrificação 

operadas manualmente

• Fornece lubrificação fácil de ponto a ponto

Características:
• A família PowerLuber da Lincoln oferece uma ampla 

variedade de pressões e volumes 

A última palavra em caminhões de lubrificação

Muitos empreiteiros contam com os serviços de um bom 
caminhão de lubrificação para a manutenção de equipamentos 
em campo. Esses caminhões apresentam bombas, bobinas, 
válvulas de dosagem e acessórios embutidos que permitem a 
rápida lubrificação de equipamentos no local.

Vantagens:
• Instalações comprovadas resistem às rigorosas condições 

climáticas e à difícil condução fora de estrada

• Flexibilidade fornecida pela linha de produtos e caracte-
rísticas

Características:
• Bobinas de trabalho pesado com pegadas estreitas 

resistem à flexão e à vibração

• Família de válvulas de dosagem medidas e não medidas 
desenvolvida para altas vazões

• Opção de usar bombas operadas a ar ou hidraulicamente
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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 disposi-
tivos móveis

• Investimento em pesquisa e desen-
volvimento, 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 
personalizados na maioria dos 
equipamentos

Manutenção e reparo
• Contratos de manutenção, serviço e 

instalação no local

• Treinamento para operadores e 
pessoal de manutenção

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 
em todo o planeta.

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 
distribuidores, apoiados por uma organização de vendas 
unificada e comprometida com o seu sucesso. Os distribuidores 
de sistema em todo o mundo oferecem soluções prontas e 
amplo suporte do mercado de peças de reposição. 

Experiência global, suporte global e instalação local
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Disponibilidade global
• Rede mundial de distribuidores

• Rede composta de parceiros expe-
rientes

• 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

• Estoque local de componentes do 
sistema e peças sobressalentes

• Logística de aquisição e produção 
sincronizada

Estamos aqui para você, onde quer que você esteja

Com centros de aplicação de lubrificação em todos os continen-
tes 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 seu 
representante SKF ou visite: 

skf.com/TheFormula.



Vedações Rolamentos 
e acessórios

Sistemas de 
lubrificação

Mecatrônica Serviços

O Poder da Engenharia do Conhecimento
Combinando produtos, pessoas e conhecimento 
específico de aplicação, a SKF fornece soluções ino-
vadoras para fabricantes de equipamentos e insta-
lações de produção para todos os principais seg-
mentos, no mundo inteiro. A especialização em 
várias áreas de competência serve de suporte para 
a Gestão de Ciclo de Vida SKF, um método compro-
vado para aprimorar a confiabilidade dos equipa-
mentos, otimizando a eficiência operacional e ener-
gética, e reduzindo o custo total de propriedade.

Essas áreas de competência incluem rolamen-
tos e unidades, vedações, sistemas de lubrificação, 
mecatrônica e uma ampla variedade de serviços, 
que vão da modelagem computacional 3D ao mo-
nitoramento 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 dis-
ponibilidade de produtos global. A nossa presença 
local propicia acesso direto à experiência, ao co-
nhecimento e à engenhosidade do pessoal da SKF.

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 redu-
ziremos o impacto ambiental negativo de nossas 
próprias operações e, ao mesmo tempo, aumen-
taremos a contribuição ambiental positiva, ofere-

cendo aos nossos clientes o portfólio de produtos 
e serviços SKF BeyondZero com melhores carac-
terísticas 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.com/TheFormula

® SKF é uma marca registrada do Grupo SKF.
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™ ProFlex é uma marca comercial do Grupo SKF
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