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A Eximport Lubequip é líder nacional no fornecimento 
de produtos para Sistemas de Lubrificação Centralizada, 
Confiabilidade Centrada em Lubrificação e Circulação de 
fluídos. Aliando tradição e inovação, a Eximport é reconhecida 
mundialmente pela qualidade de seus produtos.

A Eximport Lubequip oferece como um complemento a 
Soluções Apresentadas, os Serviços de Instalação dos Sistemas 
fornecidos, que consistem na correta montagem e interligação 
dos componentes cuidando não apenas dos aspectos funcionais 
como também da segurança e da estética. 

As etapas do processo de instalação podem compreender 
também, Start-Up, Treinamento Operacional e Operação 
Assistida.

Na área de serviços pós-venda, o cliente Eximport Lubequip 
encontra no suporte técnico, via telefone, solução para 
as questões relacionadas à manutenção e operação de 
equipamentos e/ou sistemas. 

E também contratos de manutenção por prazos determinados, 
de acordo com as necessidades dos clientes.

 

• Não há necessidade de paradas 
programadas para a aplicação 
de lubrificante.    

• Não há necessidade de paradas 
programadas para a aplicação 
de lubrificante.    

Produtividade

Confiabilidade 

Segurança

Proteção Ambiental 

Redução de Custos

Economia

• Lubrifica todos os pontos 
automaticamente, sem a 
necessidade de um operador  
 no local.

• É um sistema organizado, limpo 
e sem vazamentos.

• Reduz a necessidade de mão 
de obra para a aplicação do 
lubrificante e garante maior 
vida útil dos equipamentos.

• Elimina o desperdício de 
lubrificante.

Benefícios de um  
Sistema de Lubrificação Automática



Lubrificação Automática para 
Colhedora de Cana

Solução com
Sistema Progressivo

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

• Fornece sinal imediato em caso de eventual falha; 

• Possui dispositivo de segurança; 

• Possui maior confiabilidade; 

• Deslocamento com um volume pré-determinado; 

• Com a obstrução de algum ponto ocorre o travamento 
de todo o sistema.

Bomba Elétrica
LubeCross

Controlador
Easy

Distribuidor
Progressivo ESV

Distribuidor
Progressivo Modular MPE
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04744-000

Solução com
Sistema de Linha Dupla

No sistema de 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 alternadamente em duas direções distintas:

• Fornece sinal central de monitoramento das linhas 
principais; 

• Regulagem individual de lubrificante para cada módulo do 
distribuidor; 

• Pode utilizar tanto válvula direcional hidráulica como 
elétrica; 

• Opera em alta pressão; 

• Evita o tratamento de todo o sistema quando houver 
obstrução em algum ponto.

Bomba Eletrica
LubeCross

Controlador
Easy

Distribuidor
Linha Dupla BMV

Inversor
Elétrico


