
Soluções robustas em lubrificação 
funcionando o dia todo, todos os dias
Sistemas de lubrificação automática SKF e Lincoln para a indústria metalúrgica

The Power of Knowledge Engineering
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A SKF e a Lincoln uniram forças para fornecer o mais completo portfólio de 
soluções em lubriicação do mundo, desde lubriicadores manuais até os mais 
avançados sistemas de lubriicação automática e centralizada do mercado. Juntas, 
fornecemos uma linha completa de ferramentas de lubriicação e serviços 
especializados, desde modelos e instalações prontos até testes e treinamento.

Aproveitando mais de 200 anos de experiência conjunta em gestão de lubriica-
ção, podemos ajudá-lo a aumentar a coniabilidade 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.

Processos de produção metalúrgica no 

mundo todo operam de modo mais 

coniável e eiciente por causa dos sistemas 

de lubriicação automática SKF e Lincoln, 

tanto upstream quanto downstream. A SKF 

tem a solução certa de lubriicação para os 

componentes críticos. 
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Utilização do conhecimento conjunto sobre  
lubriicação 
Por que escolher os sistemas de lubriicação SKF e Lincoln? Em 
uma só palavra, experiência. Utilizamos nosso conhecimento 

conjunto sobre lubriicação para 
desenvolver sistemas de lubriicação 
automática eicientes personalizados 
especiicamente de acordo com os 
requisitos da indústria metalúrgica. 

Utilizando a experiência em rola-
mentos, vedações, mecatrônica, 
sistemas de lubriicação e serviços,  
a SKF oferece soluções completas 
para aumentar a produtividade e 
reduzir o tempo de parada não 
programada e estender a vida útil da 

máquina, bem como para minimizar o consumo de energia e os 
custos.

Quando se trata de equipar a produção de metal e os processos 
do laminador ou de lingotamento com componentes de alta 
qualidade e soluções robustas de sistemas de lubriicação, a 
SKF é a parceira ideal.

Combinando os portfólios e recursos da Lincoln e da SKF, você 
agora tem um só recurso para obter o que há de melhor em 
serviços de lubriicação e sistemas avançados de lubriicação 
automática. Representando as duas marcas, seu distribuidor 
local apresenta uma ampla oferta de produtos de lubriicação  
e está preparado para prestar serviços ou instalação, conforme 
necessário. Além disso, os especialistas locais do mercado estão 
disponíveis para compartilhar conhecimentos e suporte com 
base em aplicações especíicas. 

Integração suave desde o início
Enfrentar os desaios de lubriicação da indústria metalúrgica 
não é uma tarefa fácil. No entanto, com mais de 50 anos de ex-
periência no setor, a SKF 
oferece soluções tecnológi-
cas avançadas para cada 
etapa.

Na SKF, o serviço começa 
assim que o projeto é 
iniciado. A Gestão de 
lubriicação SKF deine um 
processo estruturado para 
ajudar você a desenvolver um sólido programa de lubriicação. 
Nossas ferramentas analíticas de última geração permitem 
testes de condições e adequação de lubriicantes para ajudar 
você a operar seus sistemas com coniança. Além disso, nossos 
dados de engenharia podem ser integrados perfeitamente à 
sua documentação. 

Os pedidos dos clientes são implementados por engenheiros de 
aplicação experientes e especialmente treinados para garantir 
que o sistema atenda às suas necessidades especíicas. E, no 
que se refere a rolamentos de rolos, podemos interpretar a 
seleção de lubriicação e a relubriicação em colaboração com 
os especialistas em rolamentos SKF.

Duas marcas líderes.  
Um recurso mundial.

SKF e Lincoln – Uma poderosa fórmula  
de coniabilidade:

• Inovação superior em produtos: 

A mais ampla e mais avançada oferta de lubriicação  
no setor

• Suporte global imbatível: 

Duas equipes de especialistas em lubriicação 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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Soluções para aplicações desafiadoras
Atrito e desgastes ocorrem em toda a cadeia de fornecimento. A lubriicação eiciente é crítica para todas as áreas 

individuais que utilizam componentes de máquina rotativa. Tanto upstream quanto downstream, a SKF oferece 

suporte a você em todas as fases por meio do fornecimento de sistemas de lubriicação automática que são persona-

lizadas de acordo com as características especíicas do trabalho. 

Demandas crescentes
Poucas indústrias enfrentam as condições operacionais 
extremas encontradas na indústria siderúrgica e em outros 
setores metalúrgicos: temperatura, velocidade, cargas de 
choque pesadas e constantes, poeira abrasiva, produtos 
químicos agressivos e nível de umidade elevado. Combinadas, 
essas condições, no mínimo, degradam equipamentos, causam 
paradas não programadas e diicultam a manutenção eicaz.

As soluções da SKF podem ajudar
Com conhecimento em rolamentos e acessórios, vedações, 
sistemas de lubriicação, mecatrônica e serviços, a SKF oferece 
soluções exclusivas de sistemas para aplicações de upstream e 
downstream.

Nossas ferramentas e tecnologias avançadas incluem a Gestão 
de Ciclo de Vida SKF – uma abordagem comprovada para 
reduzir o custo total de propriedade de máquinas em todos os 
estágios, da especiicação e projeto à operação e manutenção.

Fundição contínuaProdução de gusa e metal brutoFábrica de processamento mineral e sinterização
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Programa de lubriicação de nível internacional
O programa de Gestão de Lubriicação SKF ajuda a evitar que 
os modos de falha mais frequentes relacionados à contamina-
ção do lubriicante, degradação química ou contaminação 
cruzada ocorram em uma instalação industrial. 

Importantes benefícios de um programa de lubriicação de 
nível internacional incluem a redução de custos relacionados a 
paradas não programadas, peças de reposição, homens-hora, 
horas extras e consumo de energia.

O sistema de lubriicação certo para suas  
necessidades
Os componentes do sistema de lubriicação foram personaliza-
dos de acordo com a indústria e ajudam a garantir que as 
operações de processamento sejam executadas corretamente. 
Utilizar o lubriicante correto é tão importante quanto ter um 
sistema de lubriicação coniável. 

A SKF oferece o mais completo portfólio de soluções de 
lubriicação coniáveis para todas as aplicações na indústria 
metalúrgica. Esta ampla linha de produtos inclui sistemas de 
lubriicação automática à base de óleo e de graxa, bem como 
lubriicantes de alto desempenho. 

Guindaste e equipamentos de 
manuseio de materiais 

Laminadores a quente
Laminadores a frio
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A indústria metalúrgica é uma das mais desaiadoras e exigen-
tes, por isso, eiciência e segurança são essenciais. Os sistemas 
de lubriicação automática podem ajudar equipamentos e 

máquinas a permane-
cer em execução por 
mais tempo com 
menos interrupções e 
a exigir menos 
manuseio, reduzindo a 
possibilidade de 
acidentes.

Além de ajudar a 
aumentar a coniabilidade e a disponibilidade, os sistemas 
ajudam a prolongar a vida útil, a reduzir os custos operacionais 
e com lubriicante e a minimizar o impacto ambiental, evitando 
o excesso de lubriicação. 

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

Reduza os custos operacionais
A utilização dos sistemas de lubriicação automática de alta 
qualidade SKF e Lincoln é recompensada de muitas maneiras. 
Quando um sistema for instalado, o equipamento lubriicado 
operará praticamente dispensando a manutenção, reduzindo, 
assim, o custo total de operação e produção. A lubriicação 
automática pode reduzir signiicativamente o consumo de 
lubriicante e é mais limpa do que a lubriicação manual, 
resultando em menos lubriicante para causar impacto no meio 
ambiente. 

Maximize a confiabilidade de máquinas e 
equipamentos, minimize custos e tarefas de 
manutenção

Benefícios operacionais

• Reduz o tempo de parada não programada  

e as interrupções de produção

• Aumenta a coniabilidade

• Aumenta a rentabilidade

Benefícios de manutenção

• Reduz os custos de mão de obra

• Estende os intervalos de reparo e manutenção

• Elimina o excesso e a falta de lubriicação

• Reduz as substituições de peças de reposição e 

os estoques de peças de reposição.

Benefícios de segurança

• Aumenta a segurança dos trabalhadores, eliminan-

do a lubriicação manual de pontos de difícil acesso 

ou de pontos em áreas exigentes

• Menos acidentes

Benefícios ambientais

• Minimiza o impacto ambiental, evitando a  

lubriicação excessiva

Tudo isso signiica maior disponibilidade de produção 
e operações aprimoradas.
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Um portfólio completo de soluções em lubrificação 
para aumentar a confiabilidade do sistema

Sistemas de lubriicação automática 
Como em qualquer sistema mecânico, as peças móveis em 
uma fábrica de produção de metal precisam da lubriicação 
adequada para funcionar de forma ideal. Altas cargas mecâni-
cas, contaminação, umidade e temperaturas elevadas são 
ameaças à vida útil dos rolamentos e das engrenagens. 

Os sistemas de lubriicação automática SKF e Lincoln fornecem 
a quantidade exata do lubriicante adequado no local e mo-
mento certos enquanto o equipamento está funcionando, sem 
paradas na produção. Além disso, nosso portfólio inclui uma 
ampla variedade de soluções para lubriicar correntes, inde-
pendentemente da necessidade de óleo ou graxa.

Os sistemas completos de suprimento de lubriicação de fábrica 
fornecem lubriicante a uma rede inteira de sistemas a partir 
de uma única fonte. Nessas redes de lubriicação, os reservató-
rios ou bombas auxiliares abastecem estações de bombas 
secundárias.

A SKF também pode ajudar na otimização das 
conigurações e dos intervalos de lubriicação e 
no desenvolvimento de um programa personali-
zado de lubriicação.

Lubriicantes
Ao entregar um volume pequeno e preciso de 
lubriicante de alto desempenho, você reduz 
o consumo de lubriicante e aumenta a 
coniabilidade do sistema.

 

A SKF oferece um portfólio 
completo de produtos,  
composto por lubriicantes, 
ferramentas de lubriicação 
manual e os mais avançados 
sistemas de lubriicação 
automática do setor.

Manutenção 
proativa

Sistemas de lubriica-
ção de linha dupla

Sistemas de lubriica-
ção progressiva de 
múltiplas linhas

Sistemas de lubriica-
ção de linha simples

Sistemas de lubriica-
ção ar+óleo

Lubriicantes

Ferramentas de lubriicação portáteis

Sistemas de lubriica-
ção por óleo circulante

Sistemas de 
lubriicação de 
correntes
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Ferramentas de lubriicação 
portáteis e alimentadas por 
bateria
A oferta da Lincoln de ferramentas de 
lubriicação manual foi desenvolvida 
levando em consideração a potência e o 
desempenho. A família PowerLuber da 
Lincoln fornece a mais abrangente oferta 

de ferramentas de lubriicação alimentadas por bateria.

Vantagens:

• Fornece lubriicação fácil de ponto a ponto

• Aumenta a segurança 

• Opções de 14, 18 e 20 volts, também com baterias  

de íon de lítio

• Ampla gama de pressão e volumes, mais controle do 

volume do lubriicante*

Aplicações:

• Todas as aplicações nas quais a lubriicação manual deve 

ser utilizada

* Em comparação às ferramentas de lubriicação manual 
tradicionais

Sistemas de lubriicação de linha 
simples
Em sistemas de lubriicação de linha 
única Lincoln CentroMatic, uma bomba 
fornece o lubriicante através da linha 
principal para os dispositivos de medição 
de lubriicante, onde ele é medido e 
alimentado para os pontos de lubriica-
ção. Os requisitos de lubriicante indivi-

duais para cada ponto de lubriicação podem ser ajustados.

Vantagens:

• Econômicos

• Fáceis de compreender, instalar e manter 

• Simples de ajustar e expandir

• Fáceis de monitorar

• Lubriicam rolamentos grandes e pequenos ao mesmo 

tempo, pequenos sistemas locais ou sistemas de expan-

são para uma linha de produção completa

Aplicações:

• Bogies de transporte

• Guindastes

• Rolamentos de mesas de rolos (linhas curtas)

• Laminadores de corda

• Altos-fornos (válvula de vedação inferior/gavetas de 

material inferiores) 

• Laminadores de extremidades

• Laminadores de rugosidades
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Sistemas de lubriicação de linha 
múltipla e progressiva
Nos sistemas progressivos de lubriica-
ção automática SKF ProFlex e Multi-Flex 
ou Lincoln Quicklub, uma bomba de 
pistão fornece uma determinada 
quantidade de lubriicante através da 
linha principal para o dispositivo de 
medição que serve cada saída. 

Vantagens:

• Fornecem quantidades frequentes e medidas de graxa 

para cada ponto de lubriicação – volumes de lubriicação 

predeinidos mantêm os ajustes do campo ao mínimo

• Sistemas de lubriicação menores e econômicos

• Fácil monitoramento do sistema e controle simples de 

obstrução

Aplicações:

• Ventiladores de fornos

• Bogies de transporte 

• Guindastes, além de guindastes aéreos e carrinhos

• Panelas de fundição de sistemas de fundição contínuos

• Articulações e controles

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 

distâncias em condições ambientais rigorosas.

Vantagens:
• Bastante coniável ao utilizar graxas de alta viscosidade

• Flexibilidade no ajuste da quantidade dosada

• Coniguração do dispositivo de medição de paralelismo 
que permite projeto simples do sistema

• Fáceis de monitorar 

Aplicações:
• Bobinas 

• Suportes de laminadores a frio

• Laminadores de temperagem

• Linhas de acabamento

• Fábricas de fundição contínua

• Caminhos de rolos
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Sistemas de lubriicação por 
injeção de graxa para correntes
Correntes e esteiras rolantes de um 
determinado tamanho precisam de 
tratamento especial. O sistema SKF GVP 
e a linha Lincoln COBRA injetam a graxa 
sob pressão diretamente nos pinos da 
corrente e/ou rolos enquanto a corrente 
está em movimento. Ambos os sistemas 

usam a graxa até a classe NLGI 2, e o sistema COBRA também 
é apropriado para óleo. O sistema GVP possui uma unidade 
programável de controle e monitoramento AEP-GV, a qual 
inclui o programa de análise e monitoramento SKF VisioLub.  
Os sistemas COBRA oferecem monitoramento visual por meio 
dos pinos indicadores.

Além dos sistemas de injeção de graxa, a SKF também oferece 
sistemas de lubriicação por óleo para lubriicar correntes e 
esteiras rolantes utilizando tubos, escovas ou dispositivos 
pulverizadores.

Vantagens:

• O lubriicante é injetado sob pressão diretamente no 

ponto de lubriicação

• A carga à qual a corrente é submetida é signiicativamen-

te menor, reduzindo o consumo de energia

• Os rolos são lubriicados enquanto estão em operação

• A vida útil e a produtividade do componente são  

estendidas

Aplicações:

• Correntes de raspadores, de luxo contínuo, sem  

rebites e de rolos

• Correias de esteiras rolantes de bobinas

• Transporte de placas

Sistemas de lubriicação por ar e 
óleo
Nos sistemas de lubriicação por ar e óleo 
da Lincoln para a indústria metalúrgica, 
uma bomba ou um dispositivo medição 
progressiva injeta uma pequena e 
medida quantidade de óleo em uma 
válvula de mistura. O óleo é inserido nas 
pistas em uma linha de lubriicação por 

meio de um luxo de ar contínuo (ar comprimido) e é transpor-
tado na direção do luxo de ar comprimido junto da parede do 
tubo até o ponto de lubriicação, onde ele fornece ao rolamento 
um luxo contínuo de óleo e ar. 

As linhas de produtos que suportam até quatro pontos de 
lubriicação a partir de uma única entrada são montadas nos 
componentes através dos furos diretamente no mancal ou eixo 
também fazem parte do portfólio.

Vantagens:

• Fornecem um luxo de óleo contínuo e dosado  

precisamente

• Protegem os rolamentos sensíveis contra sujeira

• Não criam vapor ou névoa de óleo

• Reduzem as taxas de consumo de lubriicante

• Lubriicam e resfriam os rolamentos ao mesmo tempo

Aplicações:

• Rolamentos em laminadores ou endireitadores

• Rolos e deletores de rolos em fundição contínua

• Rolos de medição
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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 sistema de fornecimento de óleo 
insere o lubriicante nos dispositivos de 

medição com conigurações individuais, e a taxa de alimenta-
ção pode ser controlada visualmente ou eletronicamente.

Os sistemas SKF CircOil incluem uma ampla faixa de soluções 
prontas personalizadas. Todas são simples de executar e 
apresentam um projeto modular que pode ser expandido 
facilmente.

Vantagens:

• Lubriicam e resfriam os rolamentos ao mesmo tempo

• Projeto patenteado de remoção de ar que prolonga a vida 

útil do óleo

• Medidor de vazão preciso

• Um terço do volume de lubriicação do reservatório em 

comparação com sistemas convencionais; oferece 

redução de custos para armazenamento, entrada e 

reposição de óleo.

Aplicações:

• Ideal para aplicações de alta velocidade e aplicações com 

uma temperatura de mais de 80 °C (176 °F) dentro e fora 

do rolamento

• Engrenagens do inversor

• Caixas redutoras de acionamento de suporte de  

laminadores

• Pinhões

• Rolamentos de buchas de cilindros de apoio
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Bombas de lubriicação 
Certos critérios, como condições ambientais, taxas de abasteci-
mento necessárias, lubriicantes utilizados e intervalos de 
manutenção, determinam qual bomba de lubriicação deve ser 
selecionada. Essas bombas estão disponíveis com diferentes 
opções de monitoramento e controle.

O portfólio da SKF inclui bombas de acionamento mecânico, 
elétrico, hidráulico e pneumático. Essas bombas apresentam 
mancais resistentes a intempéries; também estão disponíveis 
as versões resistentes à água salgada. Com operação eiciente 
em baixas temperaturas de 
funcionamento, essas 
bombas são indicadas para 
óleo e graxas padrão até 
NLGI grau 2. Além disso, 
determinadas bombas 
são apropriadas para 
graxa de grau NLGI 3.

Nossa oferta apresenta desde lubriicadores automáticos por 
ponto único e unidades de bombeamento com reservatórios de 
graxa integrados para sistemas de lubriicação simples, de duas 
ou múltiplas linhas até bombas personalizadas para sistemas 
de óleo circulante.

Dispositivos de medição de lubriicante
Dependendo do tipo de sistema de lubriicação selecionado, 
são necessários dispositivos de medição especíicos. Todos os 
dispositivos de medição apresentam componentes de alta 
precisão e estão disponíveis em versões adequadas para 
diferentes climas e pressões. A operação do sistema pode ser 
facilmente veriicada através do monitoramento eletrônico ou 
visual.

A oferta da SKF é complementada pelos componentes adicio-
nais do sistema, como bocais de pulverização e pinhões de 
lubriicadores para lubriicação de engrenagens abertas.

Ampla linha de componentes de lubrificação
A SKF oferece uma linha abrangente de alta qualidade em bombas de lubriicação, dispositivos de medição, 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. Os componentes aprovados contra explosão certiicados por classe estão disponíveis sob enco-

menda.

Componentes de lubriicação a graxa
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Monitoramento
O monitoramento e o controle são essenciais para a operação 
eiciente de um sistema de lubriicação. Quando instalado em 
conjunto com dispositivos de monitoramento inteligentes, os 
sistemas 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 sistema – tempe-
ratura, pressão, vazão volumétrica ou nível de abastecimento 
– seja através de monitoramento visual ou de sinais digitais ou 
analógicos. 

A SKF desenvolveu vários de nossos produtos especiica-
mente para uso em atmosferas com risco de explosão. 
Cumprimos com os requisitos, entre eles a Diretiva da Co-
munidade 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 certiicação IECEx.

A maioria dos produtos está disponível para o grupo de 
explosão IIC/IIIC (vapores e gases inlamáveis) e nível de 
proteção de equipamentos (EPL) Gb/Db (consulte IEC/EN 
60079-0).

Componentes de lubriicação a óleo
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Catálogo de produtos 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 conigurar seus produtos 
on-line na área de lubriicação centralizada e integrá-los ao 
processo do projeto gratuitamente. Você pode integrar perfei-
tamente 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 lubriicação com funcionalidade 
total para os dispositivos móveis. 

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

Soluções de serviço da SKF

Programa de Gestão de Lubriicação SKF 
Um programa de gestão de lubriicação pode ser deinido como 
a soma de todas as atividades realizadas em uma determinada 
instalação para ajudar a garantir que o lubriicante certo seja 
fornecido na quantidade certa, no ponto certo, no momento 
certo e com o método certo. 

O programa deine um processo estruturado composto de cinco 
etapas principais: Análise das Necessidades do Cliente SKF, 
Auditoria de Lubriicação SKF, proposta de aprimoramento, 
projeto e implementação e otimização. 

Retroit de sistemas de lubriicação 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 retroit proissional dos 
sistemas 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 reabas-
tecimento elétrico até conexões e acessórios adequados.
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Mais de 200 anos de experiência conjunta da  
SKF e da Lincoln
A SKF atende à indústria metalúrgica desde seu início, e 
fornece profundo conhecimento de suas complicadas correla-
ções mecânicas. Unindo a experiência mundial, os portfólios e 
as redes de distribuição das marcas SKF e Lincoln, oferecemos 
a mais completa linha de soluções em lubriicação do setor no 
mundo todo.

Independentemente do tipo ou tamanho de sua fábrica, a SKF 
possui os produtos e recursos que ajudam a aumentar a vida 
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 
uniicada 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 lubriicação treinados em 
fábrica podem fornecer:

• Projeto personalizado do sistema de lubriicação

• Instalação e início de operação do sistema

• Manutenção e reparo

• Análise e testes de lubriicação

• Treinamento em gestão de lubriicação

• 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 lubriicação pré-montados para fácil retroit

Estamos aqui para ajudar você, onde quer que esteja
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. Para obter 
mais informações, entre em contato com o representante SKF 
ou acesse skf.com/TheFormula.

Experiência e suporte globais
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The Power of Knowledge Engineering

Combinando produtos, pessoas e conhecimento específico de aplicação, 
a SKF fornece soluções inovadoras para fabricantes de equipamentos e 
instalações de produção para todos os principais segmentos, no mundo 
inteiro. A especialização em várias áreas de competência serve de suporte 
para a Gestão de Ciclo de Vida SKF, um método comprovado para aprimorar 
a confiabilidade dos equipamentos, otimizando a eficiência operacional e 
energética, e reduzindo o custo total de propriedade.

Essas áreas de competência incluem rolamentos e unidades, vedações, 
sistemas de lubrificação, mecatrônica e uma ampla variedade de serviços, 
que vão da modelagem computacional 3D ao monitoramento de condição 
baseado em nuvem e serviços de gestão de ativos.

A presença global da SKF propicia aos clientes da SKF padrões de qualidade 
uniformes e uma disponibilidade de produtos global. A nossa presença local 
propicia acesso direto à experiência, ao conhecimento e à engenhosidade do 
pessoal da SKF.

® SKF e MonoFlex são marcas registradas do Grupo SKF.

® Lincoln, Centro-Matic, Orsco, PowerLuber e Quicklub são marcas registradas da Lincoln Industrial Corp.

™ ProFlex e CircOil são marcas comerciais do Grupo SKF
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