


Kit de Blindagem

Sistema de blindagem completo e seguro,
contém todos os itens como conexões e demais
sobressalentes para rápida e fácil instalação.

ü Oleador de nível constante blindado
ü Câmara de equalizadora de pressão
ü Dissecante contra umidade interna
ü Interligação vedada

Blindagem de Bombas
Aumente a vida útil de suas bombas

Blindagem dos sistemas de bombas é a chave para melhorar a confiabilidade dos ativos de mobilidade de fluídos
de sua planta. A confiabilidade de bombas é expressa em um tempo médio entre falhas (MTBF) de pelo menos 4
anos, considerando que 3 anos de operação ininterrupta é o mínimo exigido pelo API-610, para que isso ocorra, os
Kits de blindagem para bombas da Eximport® são componentes indispensáveis para seu ativo.

Evite condensação de água, desgaste prematuro, 
vazamento e rompimento de vedações em seus ativos.

Oleador de nível constante blindado

ü 240ml de carga extra de óleo
ü Reposição automático do nível
ü Fácil visualização
ü Ajuste de nível externo
ü Pode ser instalado remotamente

Câmara Equalizadora de Pressão

ü Até 25pol³ de expansão
ü Em INOX 316
ü Válvula de alívio
ü Diafragma em Teflon®
ü Evita sobpressão interna
ü Evita estresse nas vedações

Dissecante para sistemas fechados

ü Evita condensação interna
ü Absorve umidade interna
ü Sílica gel higroscópica
ü Indicador de saturação visual
ü Indicador de água nó óleo

Blindagem Total - 3 em 1

A Eximport tem a solução de Blindagem ideal para qualquer aplicação de bomba, nossos sistemas de blindagem foram
desenvolvidos com foco em aumentar a confiabilidade do ativo. Considere que a maioria das bombas com lubrificação
adequada pode durar mais que o dobro.



Blindagem de Redutores
Linha GearControl Eximport®

A contaminação do lubrificante é um dos maiores responsáveis na redução da confiabilidade de redutores e
caixas de engrenagens. A vida útil de um redutor operando com óleo lubrificante na classificação 18/16/13
segundo a norma ISO 4406 pode ser 6,5 vezes maior.
A água também é um contaminante presente em redutores e caixas de engrenagens com impacto
extremamente danosos, na maioria desses ativos o máximo teor de água presente no óleo não deve passar de
400ppm.

Kits de blindagem pré-definidos para diferentes ambientes

Consulte nosso departamento técnico para a 
indicação da melhor solução de blindagem para seu ativo

Limpo - Seco - Frio

A mais completa linha de componentes de blindagem de redutores operando em ambientes com alta umidade,
alta concentração de particulados no ar, áreas costeiras, vapores químicos e demais contaminantes.

kit para respiro
GearControl D – Absorção de umidade interna
GearControl C – Ambientes com alta umidade
GearControl F – Blindagem de sistemas fechados
GearControl CL – Inspeção remota, locais insalubres

kit para nível 
GearControl N – Visor de coluna multifuncional
GearControl O – Oleador de nível constante
GearControl S 4.0  – Repositor com sensor Wi-Fi de nível

Os Kit acompanham: Placa multifuncional, engates rápidos, tubos de pitot, coletor de sedimentos de fundo, indicadores de
saturação, câmaras de expansão , linha de equalização de pressão e demais componentes...

+ 40 soluções em blindagens



Blindagem de Tanques Hidráulicos
Reduza a contaminação e aumente a confiabilidade
Blindar sistemas hidráulicos reduz custos operacionais e aumenta a produtividade. Um estudo efetuado pelo maior
O&M de equipamentos móveis do mundo mostra que 80% dos problemas que causam downtime em sistemas
hidráulicos tem sua origem na contaminação do fluído hidráulico. A perda de eficiência é de 20% antes que o
operador perceba que o sistema está contaminado, isso representa 48 dias a menos de produção no ano. Com isso a
blindagem dos tanques é a melhor e mais barata opção para reduzir a contaminação e aumentar a confiabilidade de
sua maquina.

Kits de blindagem para diferentes aplicações

Consulte-nos para maiores informações

Linha CoalescenteLinha Higroscópico

ü Retém umidade
ü Tubo de Pitot
ü Indicador de saturação
ü Válvula de alivio
ü Placa multifuncional
ü Engate Rápido
ü Para ambientes extremos
ü Substituição de refil do elemento
ü Retenção de partículas de 3µm


