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LUBEQUIP
EXIMPORTProdutividade: Não há necessidade de paradas 

programadas para a aplicação de lubrificante;

INSTITUCIONAL

A LUBEQUIP/EXIMPORT é a empresa mais importante no Brasil no fornecimento de produ-
tos para Sistemas de Lubrificação, oferecendo o que existe de mais avançado no mundo em 
soluções para Lubrificação Centralizada e Circulação de Fluídos. Especializada em desenvolver 
Soluções Completas aos seus clientes, tem sua organização voltada ao contínuo processo de 
melhoria buscando sempre a satisfação total de seus clientes.

LUBRIFICAÇÃO AUTOMÁTICA PARA COLHEITADEIRA DE CANA

LUBEQUIP
EXIMPORTEconomia: Elimina o desperdício de lubrificante;

LUBEQUIP
EXIMPORTSegurança: Lubrifica todos os pontos automati-

camente, sem a necessidade de um operador no 
local;

LUBEQUIP
EXIMPORTProteção ao Meio Ambiente: É um sistema or-

ganizado, limpo e sem vazamentos;

LUBEQUIP
EXIMPORTRedução de custos: Reduz a necessidade de 

mão-de-obra para a aplicação do lubrificante e 
garante maior vida útil dos equipamentos;

LUBEQUIP
EXIMPORTEficiência e Confiabilidade: Dosagem correta, 

frequência determinada, sem omissões, sem 
contaminantes.

BENEFÍCIOS DE UM SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO AUTOMÁTICA:
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SOLUÇÃO COM SISTEMA PROGRESSIVO

A Solução com Sistema Progressivo oferece lubrificação precisa em cada ponto através dos    
distribuidores progressivos modulares:

LUBEQUIP
EXIMPORTFornece sinal imediato em caso de eventual falha;

LUBEQUIP
EXIMPORTPossui Dispositivo de Segurança;

LUBEQUIP
EXIMPORTPossui Maior Confiabilidade;

LUBEQUIP
EXIMPORTDeslocamento com um volume pré-determinado;

SOLUÇÃO COM SISTEMA LINHA DUPLA

No sistema linha dupla, a Bomba motorizada é alimentada por um reservatório de lubrificante 
e um “inversor” (válvula 4 vias), através do qual o lubrificante é bombeado e dirigido alternada-
mente em duas direções distintas. 

LUBEQUIP
EXIMPORTFornece Sinal Central de monitoramento das           

linhas principais;
LUBEQUIP
EXIMPORTRegulagem Individual de lubrificante para cada 

módulo do distribuidor;
LUBEQUIP
EXIMPORTPode utilizar tanto Válvula Direcional Hidráulica 

como Elétrica;
LUBEQUIP
EXIMPORTOpera em alta pressão;
LUBEQUIP
EXIMPORTEvita o travamento de todo o sistema quando  

houver obstrução em algum ponto;

LUBEQUIP
EXIMPORTCom a obstrução de algum ponto ocorre o trava-

mento de todo o sistema.

A LUBEQUIP/ EXIMPORT desenvolve a solução para  a lubrificação da Colheitadeira de Cana 
por Sistema Linha Dupla ou  Sistema Progressivo.
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A EXIMPORT/LUBEQUIP É UMA EMPRESA COM Engenharia de Produto, Enge-

nharia de Aplicação e Fabricação, portanto oferece a entrega dos equipamentos 

com montagem completa, bem como sistema de garantia estendida.”

LUBEQUIP
EXIMPORT

Confiabilidade e Segurança
Sujeito a alterações 

sem aviso prévio


