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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 modelos e instalações prontos até testes e treinamento.

Aproveitando mais de 200 anos de experiência conjunta em gerenciamento de 
atrito, podemos ajudá-lo 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 manutenção da frota pode ser realizada de 

maneira mais eficiente e segura com os siste-

mas de lubrificação automática SKF e Lincoln. 

Fornecendo soluções em lubrificação para todos 

os tipos de embarcações, a SKF ajuda a otimizar 

as operações navais. 
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Utilização do conhecimento conjunto sobre  
lubrificação 
Por que escolher os sistemas de lubrificação SKF e Lincoln? Em 
uma só palavra, experiência. Utilizamos nosso conhecimento 
conjunto sobre lubrificação para desenvolver sistemas de 

lubrificação automática 
adaptados especificamente 
às exigências da indústria 
naval. 

Com base na experiência 
da SKF em rolamentos, 
vedações, mecatrônica, 

sistemas de lubrificação e serviços, a SKF oferece soluções 
completas que reduzem a necessidade de 
manutenção, prolongam a vida útil das máquinas 
e diminuem o consumo de energia e os custos. 

Quando se trata de equipar plataformas, navios 
mercantes e de passageiros com componentes de 
alta qualidade e soluções inteligentes de sistema, 
a SKF é a parceira ideal.

Juntando os portfólios e recursos de lubrificação SKF e Lincoln, 
agora você tem um só recurso de avançados sistemas de 
lubrificação automática e os melhores serviços de lubrificação 
do gênero. Representando as duas marcas, o distribuidor local 
de sistemas apresenta uma ampla oferta de produtos de 
lubrificação e está preparado para prestar serviços ou instala-
ção conforme necessário. Além disso, os especialistas locais do 
mercado estão disponíveis para compartilhar conhecimentos  
e suporte com base em aplicações específicas. 

Suave integração desde o início
Reduzir a necessidade de 
manutenção e os custos 
operacionais na indústria 
naval pode ser um desafio. 
Com mais de 70 anos de 
experiência naval, a SKF 
pode ajudar os proprietá-
rios e operadores a aumentar a confiabilidade e a segurança 
através do uso de soluções tecnológicas avançadas. 

Na SKF, o serviço começa assim que o projeto é iniciado. 
Nossos especialistas trabalham com você para determinar a 
solução apropriada que atenda os requisitos de sua aplicação. 

Nossos dados de engenharia podem ser 
integrados perfeitamente ao modelo. 
Ferramentas analíticas de última geração 
possibilitam testes de condições e 
adequação de lubrificantes, permitindo 
que você opere os sistemas com confian-
ça. 

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
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Sistemas de lubrificação automática 
Vibração, altas cargas mecânicas, contaminação e umidade são 
ameaças à vida útil dos rolamentos e das engrenagens. Como 
qualquer sistema mecânico, as peças móveis em motores, 
caixas redutoras, eixos propulsores, caixas de direção, aciona-
mentos de guincho, guindastes e outros equipamentos 

auxiliares exigem 
lubrificação adequada 
para funcionar de 
forma ideal. 

Os sistemas de 
lubrificação automá-
tica SKF e Lincoln 
fornecem a quantida-

de exata do lubrificante adequado no local e momento certos 
enquanto o equipamento está funcionando, sem paradas de 
máquina. 

Aproveitando o amplo conhecimento de tribologia e exigências 
industriais, nossos engenheiros e técnicos desenvolveram 
sistemas de lubrificação altamente eficientes para aplicações 
navais.

A SKF também pode ajudar na otimização das configura-
ções e dos intervalos de lubrificação e no desenvolvi-
mento de um programa personali-
zado de lubrificação.

 

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

A SKF oferece um portfólio 

completo de produtos de 

ferramentas de lubrificação 

manual e os mais avançados 

sistemas de lubrificação 

automática do setor.

Manutenção 
proativa

Sistemas de lubrifica-
ção de linha dupla

Sistema de lubrificação 
progressiva de múltiplas 
linhas

1 6 12

LubrificadoresLubrificação manual 
centralizada

Sistema de lubrificação 
por óleo circulante
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Eficiência e segurança são essenciais para o setor naval. Os 
operadores de navios precisam maximizar a produtividade, 
reduzir os custos de manutenção e proporcionar um ambiente 
de trabalho seguro para a tripulação quando estão no mar.  

A lubrificação automática reduz a parada de máquina, de 
maneira que o equipamento esteja disponível quando você 

precisar. Além de 
ajudar a aumentar  
a confiabilidade e a 
disponibilidade, os 
sistemas de lubrifica-
ção ajudam a 
prolongar a vida útil, 
a reduzir os custos 

operacionais e com lubrificante 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 a tripulação pode ser utilizada para outras 
tarefas.

Maximize a disponibilidade
Uma lubrificação automática precisa oferece uma grande 
vantagem para os operadores. Fornecendo lubrificante de 
maneira confiável a partir de uma fonte central a todos os 
pontos de atrito conectados, os sistemas de lubrificação 
automática SKF e Lincoln ajudam a evitar danos aos rolamen-
tos e paradas de máquina não programa-
das, ao mesmo tempo que otimizam os 
recursos de mão de obra. 

Reduza os custos operacionais
A utilização dos sistemas de lubrificação 
automática de alta qualidade SKF e 
Lincoln é recompensada de muitas  
maneiras. 

Quando o sistema for instalado, ele funcionará praticamente 
dispensando manutenção, reduzindo, assim, o custo total de 
operação. 

A lubrificação automática pode reduzir 
significativamente o consumo de lubrifi-
cante e é mais limpa do que a lubrificação 
manual, resultando em menos lubrificante 
para causar impacto no meio ambiente. 
Por exemplo, os sistemas de lubrificação 
de cilindros de motores diesel da SKF 
podem reduzir o consumo de lubrificante 
em até 30%. 

Tudo isso significa custos operacionais mais baixos e, em última 
instância, maior rentabilidade da frota.

 

Simplifique as tarefas de manutenção e reduza os 
custos operacionais

Benefícios de manutenção
• Minimiza a mão de obra necessária para lubrificação

• Amplia os intervalos de reparo

• Reduz os custos de consumíveis

• Reduz o desgaste e a corrosão

Benefícios operacionais
• Ajuda a garantir que o equipamento esteja  

devidamente lubrificado

• Elimina o excesso e a falta de lubrificação

• Aumenta a confiabilidade

• Aumenta a rentabilidade

Benefícios de segurança
• Elimina a lubrificação manual de pontos de difícil 

acesso ou em áreas protegidas contra explosão

• Reduz o risco de escorregar e cair, se comparado  
à lubrificação manual

• Menos acidentes
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Soluções para aplicações desafiadoras
Os produtos de lubrificação SKF estão disponíveis para qualquer tipo de embarcação. Na realidade, várias 

aplicações de lubrificação em um navio podem ser concluídas com mais eficiência e segurança com os 

sistemas de lubrificação SKF e Lincoln.

68 9

1235 4
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A SKF oferece soluções em produtos para a lubrificação 
adequada dos rolamentos de eixo propulsor e de engrenagens 
de direção, bem como acionamentos de guincho, cordas e 
cabos. Além disso, os sistemas de pulverização de graxa e óleo 
estão disponíveis para sistemas de elevação e engrenagens 
abertas.

O óleo é o lubrificante preferido para rolamentos de carga 
pesada em caixas redutoras ou vedações de tubos telescópicos. 
Ele lubrifica e arrefece os pontos de lubrificação e remove as 
contaminações do ciclo de óleo.

A SKF também oferece soluções eficientes em lubrificação para 
motores diesel que ajudam a reduzir o consumo de lubrificante 
do cilindro. 

Os produtos aprovados por classe ou com certificação ATEX ou 
ICE para todas as aplicações estão disponíveis sob encomenda.

10

A oferta da SKF inclui soluções de 
lubrificação para:
1. Motores

2. Caixas redutoras

3. Rolamentos de eixo propulsor

4. Vedações de tubos  
telescópicos

5. Engrenagens de direção

6. Guindastes

7. Sistemas de elevação 

8. Acionamentos de guincho

9. Cordas e cabos

10. Equipamento adicional
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Sistemas de lubrificação de cilindros de motores 
diesel 
Para os motores grandes de quatro tempos com diâmetros de 
furo entre 250 e 640 mm, é preferida a lubrificação do assento 
da válvula de entrada para reduzir o desgaste do assento e a 
lubrificação adicional do cilindro pode ser uma opção. O uso de 
produtos de lubrificação SKF pode ampliar a vida útil da camisa 
do cilindro e do pistão e aumentar o intervalo entre as manu-
tenções necessárias.

Usados em navios para transporte de contêineres, petroleiros e 
graneleiros, grandes motores diesel de dois tempos do tipo 
cruzeta com diâmetros de furo entre 300 e 960 mm exigem 
quantidades significativas de óleo lubrificante. Isso acaba em 
altos custos operacionais e grande quantidade de emissões.

Para enfrentar esse desafio, a SKF oferece sistemas de lubrifi-
cação de cilindros SKF CLU4 e CLU5 com controle eletrônico. 
Essas unidades oferecem uma taxa de alimentação de óleo 
lubrificante para o pistão do cilindro conforme a carga, inde-
pendente das alterações de viscosidade e temperatura.

As vantagens incluem:

• Redução no consumo de óleo de lubrificação de cilindros 
em até 30%

• Menos emissões de CO 2 e de partículas sólidas 

• Manutenção do sistema de lubrificação enquanto o motor 
está em funcionamento

• Os mais altos padrões de segurança contra incêndio

1
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Sistemas de lubrificação de caixas redutoras
Os rolamentos e caixas redutoras de carga pesada necessitam 
de atenção especial. A solução é um sistema de lubrificação por 
óleo circulante que controla a temperatura da caixa redutora, 
separa as partículas de sujeira, bolhas de ar ou espuma e água 
do óleo. Um sistema de óleo pressurizado transporta o lubrifi-
cante para os medidores de vazão de ajuste individual.

Essas soluções específicas para os clientes consistem em 
unidades compactas em um arranjo de bomba-resfriador que 
alimenta os pontos de lubrificação com a quantidade certa de 
óleo lubrificante temperado. Os materiais resistentes ajudam a 
garantir que até mesmo as condições ambientais extremas não 
tenham efeito negativo na funcionalidade do sistema.

As taxas de entrega reais podem ser controladas visual ou 
eletronicamente, e vários níveis de aviso estão disponíveis para 
uma manutenção baseada em condições. Os sistemas SKF 
CircOil são oferecidos em uma ampla variedade de soluções 
prontas para uso e personalizadas para vazão volumétrica.

O número e o tipo de unidades são determinados pelo lubrifi-
cante utilizado e seu índice de viscosidade, pelo volume 
necessário e pela pressão necessária. Engrenagem, gerotor e 
bombas de parafuso costumam ser utilizados nesses sistemas.

Os sistemas de lubrificação por óleo circulante SKF podem ser 
usados em atmosferas explosivas, até a ATEX zona 1, ou em 
conformidade com as normas relevantes, como a norma 
American Petroleum Institute (API) 614.

2

Exemplo da economia proporcionada 
pelo sistema de lubrificação de cilindros 
SKF: 
Ao viajar entre continentes, um grande navio de 
contêineres é movido por um motor com capacidade 
máxima de 65.600 kW e um tempo de operação de 
6.000 horas por ano. O navio consome um total de 
360.800 litros de óleo lubrificante por ano 1).

Utilizando o sistema CLU4 de temporização eletrôni-
ca da SKF, é possível obter uma economia de 
aproximadamente 30% ou 108.240 litros de 
lubrificante 2). Essa economia de óleo lubrificante 
reduz os custos operacionais do navio em mais de 
US$ 220.0003) por ano, o que permite que o 
sistema se pague no primeiro ano de operação.

1 Taxa de alimentação de óleo de 1,1 g/kWh 
a uma densidade de óleo lubrificante de fator de carga  
do motor de 0,9 de apenas 75%

2 Taxa de alimentação de óleo de 0,77 g/kWh
3 Com base em um custo de óleo lubrificante de US$ 2,10 por 

litro

 
Os sistemas de lubrificação de cilindros da SKF dão 
suporte às últimas tendências de construção de 
motores com a mais avançada tecnologia, o que 
significa menor taxa de alimentação de óleo e maior 
economia. 

Essa oferta faz parte do portfólio de 
produtos, serviços e soluções SKF 
BeyondZero desenvolvidos para ajudar 
nossos clientes a reduzir o impacto 
ambiental. 
Para saber mais, acesse  
skf.com/beyondzero.
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Lubrificação do eixo propulsor e propulsores
Os eixos propulsores e os propulsores são elementos vitais com 
um alto fator de tensão mecânica. A aplicação, a potência e o 
modelo determinam se são necessários sistemas de óleo 
circulante ou de graxa.

A lubrificação SKF CircOil é a preferida para requisitos de alto 
torque que envolvem a remoção de calor. O óleo condicionado 
é alimentado do sistema de abastecimento de óleo para os 
rolamentos através de aceleradores comuns ou sistemas 
limitadores de vazão, que são compensados por pressão e 
viscosidade.

Os lubrificadores de graxa de múltiplas linhas SKF, normal-
mente em combinação com alimentadores progressivos, foram 
projetados para lidar com graxas rígidas, até mesmo em 
condições de inverno rigorosas.

 

Lubrificação da vedação de tubos telescópicos
Essa importante vedação mantém a água do mar fora do navio 
e protege o rolamento do eixo propulsor contra falhas prema-
turas. A lubrificação da vedação do tubo telescópico protege o 
arranjo de vedação e ajuda a evitar o vazamento.

Sistemas precisos de monitoramento e medição de óleo 
oferecem a melhor pressão de vedação com óleo limpo. Uma 
bomba simples e confiável de deslocamento positivo, como a 
da série RA da SKF, é indicada para pequenas taxas de fluxo 
contínuo de um litro por dia. 

As aprovações das instituições de classificação estão disponí-
veis sob encomenda.

4 3
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Lubrificação da engrenagem de direção
As engrenagens de direção e os choques do leme são expostos 
à vibração e altas cargas mecânicas e devem ser lubrificados 
adequadamente.

Os sistemas de lubrificação a graxa de múltiplas linhas propor-
cionam uma quantidade predefinida de lubrificante para evitar 
o excesso e a falta de lubrificação. Esses sistemas confiáveis 
utilizam bombas com até 30 saídas de lubrificante e podem ser 
conectados diretamente aos pontos de lubrificação. Quando 
usados em combinação com dispositivos de medição progressi-
vos, um sistema de múltiplas linhas pode ser facilmente 
monitorado. Apresentando uma tecnologia de rotor, as bombas 
do sistema podem suportar graxas pesadas de até NLGI grau 2 
em temperaturas de congelamento.

5Devem ser considerados os 
aspectos ambientais, como a 
Autorização Geral de Navios (VGP) 
revisada, emitida pela Agência de 
Proteção Ambiental dos EUA (EPA). 
A VGP torna obrigatório o uso de 
lubrificantes ecologicamente 
aceitáveis (EALs) em sistemas 
como tubos telescópicos, propulso-
res, acionamentos do tipo pod, 
hélices de pás orientáveis, estabili-
zadores e equipamentos mecâni-
cos. 

Os sistemas de lubrificação SKF 
podem suportar e lidar com 
lubrificantes que atendem esses re-
quisitos ambientais. 
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Minimize o risco de acidentes
Os rolamentos de giro para guindastes são grandes em 
diâmetro. As cargas são muito altas e eles operam sob condi-
ções extremas. Para evitar o excesso de desgaste e corrosão,  
e para certificar-se de que o guindaste esteja pronto para 
funcionar, esses rolamentos devem ser lubrificados com 
frequência. Fazer isso manualmente leva até meia hora cada 
vez e pode criar graves problemas de segurança.

Os sistemas de lubrificação automática proporcionam um 
abastecimento constante de graxa para esses pontos de 
lubrificação de difícil acesso. Os técnicos de manutenção não 
precisam mais subir em cada ponto de lubrificação, aumentan-
do com isso a segurança. Os sistemas de lubrificação automáti-
ca também ajudam a reduzir a corrosão, o desgaste e a parada 
de máquinas. 

 
A SKF oferece uma ampla linha de soluções em lubrificação 
para guindastes de alto-mar. Esses sistemas de lubrificação 
automatizados fornecem quantidades predefinidas de lubrifi-
cante para evitar o excesso e a falta de lubrificação e ajudam  
a garantir que o equipamento esteja pronto para uso. 

Para aplicações de grande volume, um sistema de lubrificação 
por linha dupla pode abastecer vários pontos de lubrificação a 
partir de uma só unidade de bombeamento. Além disso, a 
configuração paralela permite um projeto de sistema simples.

Os pinhões de lubrificação também ajudam a garantir que o 
giro da engrenagem permaneça lubrificado de maneira ideal 
durante a operação. A tecnologia sofisticada distribui o lubrifi-
cante de modo uniforme em todo o flanco de dentes. 
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Lubrificação de dente por dente 
Os sistemas de elevação em embarcações do setor off-shore 
funcionam em condições ambientais extremas, sendo assim,  
a lubrificação adequada com o lubrificante certo é fundamental 
para reduzir o desgaste do pinhão de acionamento e do flange 
do dente.

O processo de elevação pode levar várias horas. Durante esse 
procedimento, o sistema deve ser lubrificado dente por dente. 
O uso de um sistema de lubrificação automática pode econo-
mizar uma quantidade significativa de tempo a cada dia e 
melhorar a segurança dos trabalhadores.

As opções incluem conectar os pinhões diretamente a um 
sistema de lubrificação automática ou usar um sistema 
progressivo/de múltiplas linhas para alimentar lubrificante  
em um pinhão de lubrificação. A oferta da SKF inclui unidades 
de bombeamento elétricas, hidráulicas e pneumáticas.

Além disso, a SKF oferece um sistema de pulverização de  
graxa para lubrificar a cremalheira de um sistema de elevação. 
O sistema apresenta um projeto de aço inoxidável que suporta 
ambientes rigorosos. Os bocais de pulverização de acionamen-
to elétrico, hidráulico ou pneumático oferecem um padrão de 
pulverização ajustável de até 150 mm. Bocais monitorados 
eletricamente estão disponíveis sob encomenda.
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Acionamentos de guincho
Os sistemas de lubrificação automática fornecem um abasteci-
mento de graxa consistente nos pontos de lubrificação do 
acionamento do guincho enquanto ele está em funcionamento. 
Além disso, um sistema de lubrificação automática ajuda a 
reduzir a corrosão, o desgaste e o tempo de parada não 
programada.

As bombas de múltiplas linhas, em combinação com progressi-
vos dispositivos de medição, podem ser ligadas diretamente 
aos pontos de lubrificação. Além disso, a SKF oferece soluções 
aprovadas contra explosão como parte de nosso portfólio de 
produtos.

Cordas e cabos
Opções adicionais estão disponíveis para lubrificar cordas e 
cabos. Sistemas de pulverização para engrenagens abertas e 
cabos foram desenvolvidos para óleo e graxa. Eles podem ser 
acionados com uma bomba de múltiplas linhas, que envia o 
lubrificante aos bocais de pulverização. Esses bocais fornecem 
um filme lubrificante consistente para a superfície do compo-
nente. Como o óleo pode penetrar nas cordas, ele ajuda a mini-
mizar a corrosão, bem como o desgaste.

Os lubrificadores de corda agarram a corda e penetram 
diretamente com a graxa. Além disso, bombas para tambor 
pneumáticas estão disponíveis para lidar com lubrificante 
especial de corda com alto conteúdo de MoS2 ou grafite.

8 9
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Outras aplicações de equipamentos navais
Entre outras aplicações em navios que seriam favorecidas 
pelos sistemas de lubrificação automática estão: 

• Rolamentos Genset

• Estabilizadores

• Portas articuladas em navios para transporte de veículos

• Equipamento de combate a incêndios

Onde quer que os componentes móveis sejam expostos a 
condições rigorosas, os sistemas de lubrificação automática 
podem ajudar a minimizar o desgaste e a corrosão, a reduzir  
as horas de mão de obra e a manter sua frota na água.

10
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Ampla linha de componentes de lubrificação
Não importa qual sistema de lubrificação melhor se adapta à aplicação, a SKF oferece uma linha completa de bombas 

de lubrificação, dispositivos de medição, unidades de monitoramento e de controle e todos os acessórios necessários, 

todos de alta qualidade. Os componentes individuais são revestidos para proteção contra corrosão (classe de corrosão 

C5 M) e são combinados com componentes de aço inoxidável para uma longa vida útil. Além disso, componentes 

aprovados contra explosão certificados por classe estão disponíveis sob encomenda.

Bombas de lubrificação 
O portfólio da SKF apresenta desde lubrificadores automáticos 
por ponto único e unidades de bombeamento com reservató-
rios de graxa integrados para sistemas de lubrificação progres-
siva simples, de duas ou múltiplas linhas até soluções persona-
lizadas para sistemas de óleo circulante.

A SKF oferece bombas de acionamento mecânico, elétrico, 
hidráulico e pneumático. Todos os compartimentos da bomba 
são resistentes a intempéries e estão disponíveis versões 
resistentes à água salgada. Além disso, as bombas são indica-
das para óleo e graxas padrão até e inclusive NLGI grau 3, bem 
como para uso em temperaturas de funcionamento baixas.

Os critérios, tais como condições ambientais, taxas de entrega 
necessárias, lubrificantes utilizados e intervalos de manuten-
ção, determinam qual bomba de lubrificação deve ser selecio-
nada. As bombas estão disponíveis com diferentes opções de 
monitoramento e controle.

Dispositivos de medição de lubrificante
Diferentes sistemas de lubrificação exigem diferentes dispositi-
vos de medição. Todos os dispositivos de medição de lubrifican-
te SKF e Lincoln são componentes de alta precisão, disponíveis 
em materiais especiais para diversos climas. Vários modelos 
são indicados para aplicações de alta pressão e a operação do 
sistema pode ser verificada facilmente através de monitora-
mento eletrônico ou visual.

A oferta da SKF é completada por outros componentes do 
sistema, como bocais de pulverização ou pinhões de lubrifica-
ção para lubrificação de engrenagens abertas.
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Monitoramento
O monitoramento e o controle são essenciais para a operação 
eficiente de sistemas de lubrificação. Instalado em conjunto 
com dispositivos de monitoramento inteligentes, os sistemas 
de lubrificação automática podem facilitar a lubrificação 
econômica e ideal.

Com os instrumentos que oferecemos, você tem acesso a todos 
os valores importantes para controle de seu sistema – tempe-
ratura, pressão, vazão volumétrica e nível de preenchimento – 
seja visualmente ou com sinal analógico ou digital, com 
configurações conforme a carga ou o tempo.

A SKF desenvolveu vários de nossos produtos especifica-
mente para uso em atmosferas com risco de explosão. 
Cumprimos com diversos requisitos, entre eles a Diretiva 
da Comunidade Europeia 94/9/EC. Para cumprir com a 
chamada diretiva “ATEX”, seguimos os requisitos de 
equipamentos elétricos e não elétricos de acordo com os 
padrões EN relacionados. Além disso, podemos oferecer 
alguns produtos em que todas as peças elétricas pos-
suem certificação IECEx.

A maioria dos produtos está disponível para o grupo de 
explosão IIC/IIIC (vapores e gases inflamáveis) e nível de 
proteção de equipamentos (EPL) Gb/Db (consulte IEC/EN 
60079-0).
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Catálogo de produtos de projetos em 3D e CAD 
eletrônico
Estão disponíveis dados CAD 3D em formato nativo no catálogo 
de produtos on-line, baseado na tecnologia eCATALOGsolutions 
da CADENAS GmbH. É possível configurar seus produtos 
on-line na área de lubrificação centralizada e integrá-los ao 
processo do projeto gratuitamente. Você pode integrar perfeita-
mente os dados CAD aos planos do seu layout. O aplicativo SKF 
LubCAD permite que você utilize o portal de downloads SKF 
CAD para os sistemas de lubrificação com funcionalidade total 
para os dispositivos móveis. 

Acesse nosso catálogo on-line em  
http://skf-lubrication.partcommunity.com

 
Retrofit de sistemas de lubrificação centralizada
Os custos com manutenção e reparos durante a parada de 
máquinas do sistema podem rapidamente se tornar difíceis  
de gerenciar. É por isso que oferecemos retrofit profissional dos 
sistemas de lubrificação centralizada em seu local. Também 
podemos fornecer manutenção e serviços de reparo durante 
operações em andamento. 

Além disso, nosso portfólio inclui outras soluções que podem 
simplificar a manutenção para você, desde uma bomba de 
reabastecimento elétrico que foi otimizada para as condições 
em um navio até conexões e acessórios adequados.

Logística de aquisição e produção sincronizada
Podemos adequar nossos processos de logística aos requisitos 
de nossos clientes. Por exemplo, utilizando sistemas eletrônicos 
KANBAN sincronizados com a logística primeiro a entrar, 
primeiro a sair, proporcionamos um abastecimento sem 
estoque para manufatura e montagem que é sincronizado  
com a produção. 

Como resultado, os tempos de execução e os gastos totais são 
aprimorados, e o risco de perda ou danos é menor. Isso resulta 
no gerenciamento ideal da cadeia de suprimento, sejam suas 
necessidades exclusivamente locais ou globais.

Soluções de serviço da SKF
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Mais de 200 anos de experiência conjunta da  
SKF e da Lincoln
Há décadas a SKF tem estado envolvida com a indústria naval. 
Unindo a experiência mundial, os portfólios e as redes de 
distribuição das marcas SKF e Lincoln, oferecemos a mais  
completa linha de soluções em gerenciamento de lubrificação 
do setor, disponível em todo grande porto do planeta.

Independentemente do tipo ou tamanho de sua embarcação,  
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 sistemas em todo o mundo oferecem soluções prontas e 
amplo suporte do mercado de peças de reposição. Além de 
manter um estoque local de componentes do sistema e peças 
de reposição, esses especialistas em lubrificação treinados em 
fábrica podem fornecer:

• Projeto personalizado do sistema de lubrificação

• Instalação e início de operação do sistema

• Manutenção e reparo

• Análise e testes de lubrificação

• Treinamento em gerenciamento de lubrificação

• Suporte à garantia

• Contratos de manutenção do sistema

• Pesquisas e recomendações de navios

• Análise de retorno do investimento (ROI)

• Orientação sobre questões ambientais e de segurança

• Kits de lubrificação pré-montados para fácil retrofit

Estamos aqui para você, onde quer que você esteja
Com centros de aplicação de lubrificação em cada continente 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 repre-
sentante SKF ou acesse skf.com/TheFormula.

Experiência e suporte globais
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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
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