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Os Sistemas Lubrificação da Eximport Lubequip operam de forma 
complementar e indispensável nos aerogeradores, garantindo-
lhes uma lubrificação automática perfeita, econômica e segura.

A Eximport Lubequip oferece uma linha completa em 
equipamentos para lubrificação automática projetados para 
atender à todas as condições exigidas em um aerogerador. 

O excelente desempenho dos Sistemas de Lubrificação Eximport, 
proporciona a lubrificação adequada em todos os rolamentos e 

engrenagens de acionamento, consideradas partes críticas no 
funcionamento de um aerogerador, reduzindo sobremaneira 
as paradas para manutenção e aumento a vida útil de seus 
componentes.

Para outras necessidades exigidas em alguns projetos, a 
Eximport Lubequip, oferece soluções customizadas de Sistemas 
de resfriamento e filtragem em redutores, sistema hidráulico 
para acionamento de freio e movimentação dos componentes.

A Eximport dispõe da mais completa linha de 
Sistemas de Lubrificação para Aerogeradores 

Bombas Distribuidores Controladores Aplicadores

Aplicação

• Rolamento principal do rotor;

• Rolamento de giro (Yan);

• Engrenagem de giro;

• Rolamento de pá;

• Engrenagem de passo de pá (pitch);

• Rolamento do gerador. 



Sistemas Móveis
Rolamento principal do Gerador

Sistemas
Estacionários / Móveis

Sistemas
Estacionários 

1. Bomba

2. Linha principal

3. Pressostato

4. Válvula de alívio

5. Distribuidores

Sistemas de Lubrificação para engrenagem de giro (Pitch/Yan) e 
engrenagem de passo da pá. Quando instalado para lubrificação 
de engrenagem passo da pá, o sistema gira juntamente com 
o rotor, contudo, a bomba de lubrificação é projetada para 
suportar a força centrífuga.

Através das inúmeras configurações podemos atender aos 
demais pontos de lubrificação de um aerogerador como: 

Aplicador em 2 versões:

Alumínio e Poliuterano

- Rolamento principal do rotor  
- Rolamento Yan (Azimute)  
- Engrenagem de giro (Yan)

- Rolamento de pá (Pitch)  
- Engrenagem de passo da pá (Pitch)  
- Rolamento do gerador
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Monitoramento
Remoto

Utilizando o LubeControl Touch Wind - LTW em modo de comunicação VPN a Eximport Lubequip disponibiliza 
uma solução completa para monitoramento remoto.

Através de roteador IIot, a solução permite a criação de infraestrutura estável, segura e flexível entre a plataforma 
em nuvem e o ativo em campo.


