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Os sistemas de Lubrificação Centralizada empregados na 
Indústria Siderúrgica, são de grande porte, trabalhando com 
cargas, altas pressões, impactos, elevadas temperaturas, 
exposição a materiais abrasivos e jatos de água.

Essas condições tornam a lubrificação em Siderúrgicas, um 
problema complexo, exigindo projetos elaborados para garantir 
que milhares de mancais suportem esses fatores sem alguma 
falha.

Oferecendo serviços desde 1959, a Eximport Lubequip é a mais 
avançada e completa empresa brasileira no fornecimento de 
Sistemas de Lubrificação Centralizada e por Circulação de Fluídos, 
aliando a tradição e inovações com reconhecimento mundial 
pela qualidade, na fabricação dos produtos, desenvolvimento 
de projetos de engenharia, serviços de montagem e assistência 
técnica aos mais variados equipamentos existentes dentro da 
Indústria Siderúrgica.

Os produtos Eximport Lubequip estão presentes em todos 
os processos da Indústria Siderúrgica: Redução, Refino e 
Laminação. Os sistemas de Lubrificação contribuem para a 
redução de custos e aumenta o intervalo de manutenção dos 
equipamentos sirúrgicos. 

Soluções em 
Lubrificação para 
Usinas Siderúrgicas

• Alto Dorno;
• Carro Torpedo;
• Regeneradores;
• Perfuratriz;
• Canhão de Lama;
• Sinterização.

• Aciaria;
• Convertedor;
• Lingotamento  Contínuo;
• Forno Elétrico á Arco;
• Forno Panela.

• Laminador;
• Forno de Reaquecimento;
• Decapagem;
• Rebobinamento;
• Tesoura;
• Endireitadeira;
• Limpeza Eletrolítica.

ReduçãoRefino Laminação

A Eximport Lubequip dispõe de um corpo de engenharia 
especializado em aplicação e desenvolvimento de soluções 
para a indústria de Mineração. 

Nossos engenheiros estão em constantes atualizações frente 
aos avanços tecnológicos, de forma a contribuir com nossos 
Clientes para aumentar a confiabilidade operacional das 
soluções em campo.

Engenharia Customizada



Garantir Qualidade e Confiabilidade na Indústria Siderúrgica

Unidade de bombeamento com uma ou duas bombas sendo 
uma reserva. Possui gabinete de aço carbono ou inox, motor 
elétrico, redutor, válvula de alívio, manômetro, filtros e inversor 
hidráulico, elétrico ou pneumático.

O reservatório possui um disco seguidor para a compactação 
da graxa, evitando a formação de bolsas de ar, além da escorva 
e chave de nível para monitoramento do nível de lubrificante.

Para a lubrificação do processo por circulação de óleo com 
resfriamento/filtragem contínuo, requer um sistema de dois 
estágios. Sendo um hidrostático (alta pressão para a partida e 
parada) e outro hidrodinâmico (baixa pressão e alta vazão) para 
a lubrificação e troca de calor.

A Eximport Lubequip é especialista em fornecimento (Turney-
Key”, abrangendo projeto, fabricação, instalação, supervisão de 
montagem, comissionamento, start-up, operação assistida e 
treinamento.

Sistemas Robustos para
Condições Extremas

Sistemas de Lubrificação 
por Circulação de Óleo

Unidade de bombeamento com painel 
Lubecontrol Touch

Unidade
Circulação e Óleo

A Indústria Siderúrgica apresenta alguns dos maiores desafios no que se refere a sistemas de lubrificação. Os fornos, os 
laminadores e pontes rolantes, por exemplo, têm que enfrentar altas temperaturas, 

cargas pesadas e contaminações. 

Sempre buscando oferecer as melhores alternativas ao mercado, com máxima economia, qualidade e segurança operacional, 
a Eximprot Lubequip disponibilizava toda a experiência de seus profissionais para o desenvolvimento da melhor solução em 

Sistemas Centralizados de Lubrificação, do planejamento á execução do projeto, até a prestação dos serviços 
relacionados a montagem e reposição de peças e acessórios.
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Equipamentos para condições
extremas de aplicação

Os distribuidores de linha dupla BM e BMV, são válvulas 
compactas de aço, projetadas para funcionar com óleo ou graxa 
em todos os tipos de sistema de lubrificação de linha dupla. 
De operação totalmente hidráulica e sem válvulas de retenção, 
os distribuidores são constítuídos por 1 até 10 elementos 
modulares, fixados em subplacas. 

Cada elemento modular pode atender 1 ou 2 pontos de 
lubrificação e possui um indicador com haste de aço inoxidável 
para comprovação visual do seu funcionamento.

A Bomba motorizada BDG-NG é destinada a alimentar com 
lubrificante sistemas de lubrificação centralizada linha dupla.

Robusta e de manutenção praticamente nula, é ideal para 
instalações que apresentam condições de trabalho bastante 
severas e que necessitam desenvolver altas pressões, é 
especilamente recomendada para a lubrificação periódica de 
equipamentos siderúrgicos e similares, com elevado número de 
pontos de consumo frequente.

Utilizando o Lubecontrol Touch em modo de comunicação VPN a Eximport Lubequip disponibiliza uma solução completa para 
indústria 4.0. Através de Roteadores IIoT que permitem na criação de uma infraestrutura segura, estável e flexível entre uma plataforma 
em nuvem e o equipamento em campo.

Os Roteadores Ethernet/3G são conectados a uma plataforma de gerenciamento em nuvem que oferece uma solução de rede 
completa. Os usuários podem se conectar a Nuvem através de aplicativos (Android e IOS), servidores Web ou PCs. A partir dessa 
conexão é possível controlar, monitorar e adquirir dados sobre o sistema de Lubrificação em tempo real, por um túnel seguro em 
nuvem.
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Bomba Motorizada
Eximport

Distribuidor de 
Linha Dupla Modular

Modelo BM
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