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Compacto, resistente, fácil instalação 
e totalmente monitorado

(2) Distribuidores Progressivos
Modulares ou Monobloco

(3) Controlador 
Integrado

(1) Bomba Elétrica
de Pistões

Oferecendo serviços desde 1959, a Eximport Lubequip é a mais 
avançada e completa empresa brasileira no fornecimento de 
sistemas de lubrificação centralizada e circulação de fluídos, 
ocupando, assim,  a liderança nacional. 

Aliando sempre    tradição e inovação, sendo reconhecida  
mundialmente  pela  sua  alta  qualidade, desde  a  engenharia  
de  projetos á assistência técnica. Através de uma extensa e 
completa linha de produtos e serviços, atende desde soluções 
simples de lubrificação quanta soluções complexas.

0 Sistema é composto de uma Bomba Elétrica de Pistões (1) 
com até 3 saídas reguláveis para um melhor ajuste do fluxo 
de lubrificantes no sistema e excelente pressão (até 150bar). 
A bomba possui diferentes capacidades de reservatórios (6 ou 
9 Kg), com raspador interno para graxas até NLGl#2. Também 
possui indicador de funcionamento da bomba na cabine em 
modo opcional.

Os Distribuidores Progressivos Modulares ou Monobloco (2) 
possibilitam a dosagem precisa do lubrificante nos pontos de 
lubrificação.

Completando o sistema o Controlador Integrado (3) a bomba 
possibilita o monitoramento total do funcionamento do sistema. 

A Eximport Lubequip dispõe de um corpo de engenharia 
especializado em aplicação e desenvolvimento de soluções. 
Nossos engenheiros estão em constante atualizações frente 
aos avanços tecnológicos, de forma a contribuir com nossos 
Clientes para aumentar a confiabilidade operacional das 
soluções em campo.
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Lubrificação para componentes vitais 
enquanto sua máquina trabalha

Os sistemas de lubrificação Eximport 
Lubequip, atuam de forma precisa, 
lubrificam na quantidade correta e em 
intervalos frequentes, garantindo um 
perfeito filme lubrificante nos pinos e 
componentes dos chassis por todo o 
tempo de operação.
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Aplicações para equipamentos 
de Grande Porte

O sistema de lubrificação para equipamentos 
de alto consumo de lubrificante, pode ser 
composto por diferentes modelos de bombas 
com diferentes capacidades reservatórios. 

As bombas podem ser de acionamento  
hidráulico ou pneumático (1) e controle de 
pressão e vazão integrados na bomba. 

Além de possuir chave de nível minímo, 
pressostato, disco-seguidor e abastecimento 
pela parte inferior do reservatório para evitar 
contaminacão.

Também possui controlador eletrônico (2) 
para gerenciar o funcionamento da bomba  e 
monitorar o sistema.

Os injetores e dosadores ajustáveis (3), são 
para graxa até NLGl#2 em temperaturas 
a partir de 0°C com hastes móveis para 
visualização do funcionamento dos injetores.

(1) Bombas com acionamento
hidráulico ou pneumático

(2) Controlador
Eletrônico

(3) Injetores e
Dosadores


