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A Eximport Lubequip oferece desde 1959, a mais avançada 
e completa linha de sistemas de lubrificação centralizada e 
circulação de fluídos, ocupando assim a liderança nacional. 

E agora, apresenta sua nova linha de equipamentos de 
lubrificação, abastecimento e controle de contaminação. Aliando 
sempre tradição e inovação é reconhecida mundialmente 
pela sua alta qualidade, desde engenharia de projetos, até a 
assistência técnica.

A Eximport Lubequip tem como Política de Qualidade, fornecer 
produtos e serviços de sistema de lubrificação, que atendam às 
exigências e necessidades de nossos Clientes. 

Através da melhoria contínua da eficácia do nosso Sistema 
de Gestão da Qualidade, competência e desenvolvimento de 
nossos colaboradores e processos, é que buscamos sempre 
aumentar a satisfação de nossos Clientes. 

• Racks de lubrificação;
• Bacias de contenção;
• Propulsoras pneumáticas;
• Dispensers de óleo;
• Bombas manuais ;
• Suportes para tambores;
• Respiros inteligentes.

• Abastecedores herméticos;
• Carretéis retráteis;
• Gatilhos de abastecimento;
• Unidades móveis;
• Skids de bombeamento.

• Respiros inteligentes;
• Lubrificador de nível constante;
• Camaras de expansão;
• Dessecantes;
• Tubos de Pitot;
• Visores de nível.

Sala de Lubrificação Abastecimento Blindagem de Máquinas 



Engenharia customizada de produtos Projetos Especiais
A Eximport dispõe de um corpo de engenharia especializado 
em desenvolvimento de equipamentos customizados para cada 
necessidade. 

Nossos engenheiros estão em constantes atualizações frente 
aos avançados tecnológicos, de forma a contribuir com nossos 
clientes para aumentar a confiabilidade operacional de nossas 
soluções em campo.

Armazenamento, operações de abastecimento e mobilidade 
de fluídos seja em uma planta industrial ou em uma oficina de 
equipamentos móveis exige um projeto detalhado devido às 
normas regulamentadoras e estatuárias. 

Com isso, a Eximport Lubequip através de seu time de projetistas 
e engenheiros, dispõe de serviços especializados de projetos e 
execução deste tipo de soluções.

• Salas de Lubrificação
• Box de Abastecimento

• Ilhas de Lubrificação
• Parque de Tanques

• Sistemas de Bombeamento
• Sistemas de Filtragem

O portfólio de atendimento a projetos 
de mobilidade de fluídos envolve:

Todos os projetos têm como premissa básica o controle de contaminação na 
manipulação dos fluídos, e podem ser entregues em regimes de contratos abaixo:

Contrato de Mão de Obra Contrato TurnKeyContrato EPC
(Engeneering, Procurement and Construction)



Soluções e Equipamentos 
Eximport Lubequip 

Carretéis para 
Mangueiras 

Propulsoras
Pneumáticas

Bombas de 
Duplo Diafragma

Gatilhos de
Abastecimento

Carretel retrátil automático em aço, para todos os tipos de 
trabalhos. Disponíveis em diversos modelos para manipulação 
de:

Propulsoras de alta eficiência para diferentes tipos de trabalhos. 
Disponíveis em duas versões, sendo uma com esferas e outra 
com pistão para bombeamento dos mais diversos tipos de 
fluídos:

Bombas de diafragma operadas a ar são projetadas para uso 
geral. Trabalham com fluídos de viscosidade leve e limpos para 
fluídos de viscosidade alta, corrosivos e abrasivos, que podem 
tranferir grandes partículas sem danos.

Gatilhos de abastecimento para as mais variadas aplicações e 
diferentes vazões. Apresentados em duas versões, com ou sem 
medidor digital.

• Graxa;

• Rateios 3:1 | 5:1 | 9:1 | 25:1 | 50:1 | 65:1 | 75:1 | 100:1;

• Combustíveis;
• Arla 32;

• Fluídos: Graxas, Óleos, Combústiveis, Tintas e Químicos. 

• Óleo Lubrificante;
• Água; • Ar Comprimido.

• Pintura resistente;

• 30.000 ciclos de retração;

• Rótula com rolamento;

• Fabricado na Itália;

• Alta pressão - Até 600 bar;

• 4 posições de ajuste do braço;

• Em aço - resistente à serviços 
pesados.

• Design robusto;• Pode trabalhar a seco sem danos;

• Gatilhos digitais para graxa: vazões de 2kg, 5kg, e  
25kg/min; 

• Gatilhos digitais para óleo: vazões de 30L, 60L e 70L/min.

• Baixo ruído; • Portátil;
• Facilidade de manutenção; • Fácil de instalar.



Bacia de
Contenção

Abastecedor
Hermético

Kit de
Blindagem

Coleta de
Amostra

Respiros 
Inteligentes

Para evitar vazamento de fluídos com possível contaminação 
do solo, a Eximport Lubequip dispõe de uma linha completa de 
bacia contenção de Polietileno de alta densidade e aço.

Os abastecedores herméticos são parte da linha de produtos de 
controle de contaminação no abastecimento de máquinas que 
fornece uma solução simples, fácil de usar e livre de erros para 
identificar, armazenar, transportar e abastecer lubrificantes.

Para evitar a entrada de contaminantes como umidade e 
partículas sólidas em redutores e bombas centrífugas, a 
Eximport Lubequip dispõe de um sistema de blindagem e 
eficiente composta por:

Para uma coleta de amostra representativa de óleo, a 
Eximport Lubequip dispõe de componentes especiais livre de 
contaminação como:

Respiros de ar coalescentes para retenção de umidade e 
particulado. Evita a condensação de água em reservatório 
e cárteres. Possui ação auto regenerante para umidade e 
indicador de saturação para partículas.

• Contenção PEAD: 1, 2, e 4 tambores;

• Recipientes: 8L e 15L

• Câmara de expansão;

• Tubo de Pitot;

• Tubo de Pitot;

• Contenção aço: 1 e 2 ICBs de 1000L. 

• Cores das tampas: Verde, Vermelho, Amarelo e Azul.

• Lubrificador de nível constante;

• Tubo de Pitot com visor de nível;

• Tubo de Pitot com visor de nível;

• Dessecante de ar.

• Bomba de vácuo para coleta.



0800 050 0066

vendas@eximport.com.br www.eximport.com.br

R. Gen. Roberto Alves de Carvalho Filho, 59 

Santo Amaro, São Paulo - SP

04744-000

Filtros de
Alta Eficiência

Filtros e elementos filtrantes absolutos para exclusão de 
partículas sólidas e água em lubrificantes e combustíveis.

• Razão B1000 e B2000;
• Micragem 4, 6, 11 e 25 µm.

O manuseio adequado é fundamental para que todo 
equipamento trabalhe com eficiência e confiabilidade. 

Os sistemas de armazenagem e transferência de lubrificantes a 
granel Lubestorage da Eximport Lubequip, oferecem facilidade  
na gestão visual da lubrificação, melhor gerenciamento e 
controle de contaminação e filtração absoluta.

A melhor opção para manuseio seguro de fluídos em salas 
de lubrificação e abastecimento remoto de lubrificante. O 
bombeamento é efetuado por conjunto moto bomba de 
engrenagens atendendo óleos com viscosidade máxima até ISO 
460.

Disponível em 3 versões:

Componentes Standard

Componentes Opcionais

Dimensões

• Lubestorage 2 - com 2 tanques de 250L cada
• Lubestorage 4 - com 4 tanques de 250L cada
• Lubestorage 6 - com 6 tanques 

• Visores de nível de coluna;
• Respiros coalescentes auto regenerante contra umidade 

e partícula;
• Tanques em aço carbono de 250 L com pintura especial;
• Tubos de Pitot - para coleta de amostra de óleo;
• Medidores digitais para contagem de passagem da 

carga de óleo pelos filtros;
• Filtros absolutos independentes para cada tanque;
• Elemento β1000/11 µm com indicador de saturação;
• Dispensers de óleo;
• Engate rápido para abastecimento do rack;
• Bandeja ante gotejante;
• Bacia de contenção segundo OSHA 40 CFR 264.175;
• Painel elétrico e proteções segundo NR-12;
• Botão de emergência;
• Grupo moto bomba de 28L/min com by-pass;
• Soleiras ante vibração;
• Conuntos de sucção para tambores com engate rápido;
• Pintura dos tanques na cor verde.

• Tanques de aço inox ou polietileno;
• Sensor de nível ultrassônico;
• Bombas pneumáticas Carreteis retráteis;
• Pintura em cores diversas dos tanques.

• Lubestorage 2 - L 800 X C 1400 X A 2000
• Lubestorage 4 - L 1400 X C 1400 X A 2000
• Lubestorage 6 - L 2300

Conheça o nosso sistema  

LUBESTORAGE


