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Soluções em Lubrificação Automática 
para o setor de transportes

Metrôviário e Ferroviário



Os sistemas de Lubrificação Eximport Lubequip foram projetados 
para atender as exigências de lubrificação no transporte 
Metroviário e Ferroviário, de maneira a aumentar a vida útil das 
rodas e trilhos, com uma maior confiabilidade.

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, é reconhecida mundialmente pela sua  
alta  qualidade, desde a engenharia de projetos à assistência  
técnica. Através de uma extensa e completa linha de produtos e 
serviços, atende desde soluções simples de lubrificação quanta 
soluções complexas.

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.

Engenharia 
Customizada

Máxima
Eficiência

A Eximport Lubequip possui aplicações distintas para 
Transporte Metroviário, Lubrificação Embarcada ou em Via 
Permanente, porém todos com um mesmo objetivo: 

Aumentar a segurança, eficiência e vida útil 
dos equipamentos.

Redução do atrito 
e desgaste das 
rodas e trilhos.

Economia de 
energia pela 
redução de 
atrito lateral.

Não possui 
efeitos negativos 
na frenagem.

Instalação
simples.

Redução de 
custos de 
Manutenção.

Melhoria do meio 
ambiente com 
redução de ruídos.



O sistema embarcado da Eximport Lubequip, visa a lubrificação 
do contato flange de roda/trilho, quando necessário. Aplicado 
de forma adequada, o Lubrificador On-board reduz de forma 
eficiente, o ruído, desgastes das flanges e trilhos. Com a 
utilização de ar-comprimido o lubrificante é aplicado nas flanges 
de rodas enquanto o trem se move.

O Lubrificador On-board é composto por uma bomba de 
acionamento pneumático ou elétrico com reservatório, uma 
válvula divisora de fluxo e seus respectivos bicos spray.

Desenvolvido para aplicar de forma correta uma quantidade 
dosada de graxa que lubrificará o contato flange de roda/
trilho com a finalidade de diminuir o desgaste e aumentar a 
segurança do transporte nas curvas.

Cada ponto de aplicação é alimentado por uma bomba de 
pistão, que fornece graxa através de tubulação independente 
para cada ponto.

O lubrificante é depositado no local  correto  através  de uma 
barra com 8 saídas ou 2 barras com 4 saídas cada.

O sistema possui um controlador eletrônico que possibilita o 
ajuste do tempo de operação e o acionamento manual.

Lubrificador On-board

Funcionamento

Lubrificador de trilhos

O sistema de Lubrificação pode 
operar em diferentes modos:

A bomba e a pulverização são 
acionadas após um tempo 
pré-determinado.

O sistema é acionado quando 
o trem entra em uma curva 
e o sensor de angulação é 
ativado. O sistema permanece 
em funcionamento até o trem 
terminar a curva.

Trens de alta velocidade 
podem ter GPS instalados 
para acionar o sistema de 
lubrificação de uma forma 
mais precisa.

O spray inicia com um sinal do 
sistema de controle do trem 
ou um transmissor externo.

Por tempo Em curvas Por GPSPor distância
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Economia de Energia pela
Redução do Atrito Lateral

Bomba e Controlador são instalados dentro 
de um gabinete de metal para proteção, fixado 
ao lado dos trilhos.

O  Controlador  eletrônico  possibilita o 
ajuste do tempo de operação e o acionamento 
manual.

O sistema  possui um Sensor  magnético. 
Ativado durante a passagem do trem. Também 
pode ser alimentado para corrente alternada.

Um grande reservatório alimenta o 
lubrificador com 8 bombas de pistão 
independentes. Possui indicação visual de 
nível e todos os materiais necessários para a 
instalação completam o sistema.

O painel pode ser alimentado pela rede de  
energia elétrica ou com painel solar. O painel 
solar recarrega a bateria de 12 V que aciona o 
motor lubrificador.

Vantagens do 
Lubrificador de Trilhos

• Projeto moderno;

• Estrutura resistente;

• Funcionamento eficiente em qualquer  
tipo de ferrovia;

• Acionamento mecânico ou com  
sensor magnético;

• Alimentação por rede de energia elétrica ou 
painel solar.


