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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. 

Sistema amplamente monitorado para garantir a confiabilidade 
dos equipamentos que operam dia e noite em ambientes e 
condições muito severas.

Fornecimento e Engenharia do Sistema Completo, com todos 
os acessórios. Instalação, Montagem, “Start-up”, “Turn Key”, 
Operação Assistida, Garantia e Assistência Técnica de todos 
os componentes e acessórios necessários para uma operação 
automática completa e segura.

Lubrificação Automática para Bombas 
Centrífugas, Ventiladores, Turbinas e Mancais 
de Rolamento/Deslizamento em Geral

• Alta e baixa temperatura do ar e 
do óleo;

• Alta e baixa densidade da névoa;
• Alta e baixa pressão de névoa;
• Alto e baixo nível do reservatório 

de óleo;
• Fornece gráficos e histórico de 

falhas em caso de alarme.

• Gerador de névoa tipo “VORTEX”;
• O sistema de coleta e retorno de 

óleo coalescente-RNEL;
• Sistema operado por PLC, com 

comunicação com Supervisório do 
Cliente;

• Ajustes e visualização através da 
IHM;

• Equipamento e procedimentos 
de montagem de acordo com as 
exigências para operação em áreas 
classificadas: Zona 2 - Divisão II B 
+ H

2
;

• Índice de Nacionalização: 94%;
• Opera com lubrificante parafínico e 

naftênico;
• Gerador reserva (backup);
• Fabricado de acordo com as 

especificações da Petrobras.

• Nível de óleo dos tanques principal  
e de abastecimento;

• Temperatura do ar e do óleo;
• Densidade da Névoa;
• Pressão do ar de regulagem;
• Autonomia do reservatório;
• Consumo de óleo.

Aplicações para o Setor Óleo e Gás
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