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As soluções da Eximport Lubequip estão presentes em todos os processos da 

Indústria Mineradora

Os sistemas de lubrificação são essenciais para garantir que 
todos os processos do ramo da mineração sejam efetuados com 
sucesso, desde a extração, até o transporte do minério. 

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 quanto soluções 
complexas.     

• Perfuratriz
• Escavadeiras
• Off-Road

• Britador
• Peneiras Vibratórias
• Correias Transportadoras

• Empilhadeiras
• Recuperadoras
• Retomadoras 
• Stacker/Reclaimer
• Escava

• Alimentador de Sapatas
• Moinhos de Bolas
• SAG
• Filtros
• Discos de Pelotização 
• Forno de Pelotização

• Carregador de Vagão
• Trem de Carga
• Virador de Vagões
• Carregador de Navios

Extração Britagem EstocagemTransporte

Processos

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



Sistema de Pulverização 
para Engrenagens

Lubrificadores Automáticos de 
Graxa para Pontos Isolados

Sistemas Robustos para 
Condições Extremas

Sistemas de Lubrificação
por Circulação de Óleo

Composto por bomba propulsora, painel controlador, 
distribuidor e barra de pulverização. O sistema de pulverização 
para engrenagens foi projetado para aplicação de graxa em 
coroa ou pinhão, evitando assim o contato das partes móveis e 
aumentando a durabilidade das engrenagens.

É um processo moderno, seguro e eficiente para substituir 
métodos convencionais para a aplicação de graxa em 
equipamentos com grandes superfícies de atrito como 
engrenamentos de moinhos, correntes e outros.

0 lubrificador automático dispõe de um motor propulsor robusto 
e muito preciso. 0 Lubeponto alimentado par uma bateria de 
lítio 6V de alto desempenho. 

0 cartucho de lubrificante, com opções de capacidade de 150ml 
ou de 250ml, é facilmente fixado no mancal. Com uma pressão 
operacional de 10 bar, pode ser instalado em pontos isolados 
e de díficil acesso. Através de um LED bem visível pode-se 
controlar o funcionamento do lubrificador.

Sistemas de aplicação centralizada nos pontos de lubrificação 
(linha dupla ou progressiva). Unidade de bombeamento, com 
uma bomba ou duas sendo uma bomba stand-by, gabinete 
de aço carbono ou inox, motor elétrico, redutor, válvula de 
alívio, manômetro, filtros e inversores hidráulicos/elétricos/
pneumáticos.

0 reservatório possui um prato-seguidor para vedar e evitar 
que bolhas de ar entrem no sistema e chave de nível para 
monitoramento do nível de graxa.

Para a lubrificação do processo para circulação de óIeo com 
resfriamento/filtragem contínuo como o funcionamento de 
um moinho, 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 dos mancais do moinho.

Para cada projeto leva-se em conta o tipo dos mancais, 
dimensões, cargas, velocidades e temperaturas.

Bomba robusta, ideal para instalações diversas, podendo operar com 
alta pressão e nas condições extremas de trabalho. lndicada para 
sistemas de linha dupla ou progressivo.

A Eximport Lubequip é especialista em fornecimento “Turn-Key”, 
abrangendo projeto, fabricação, instalação/supervisão de montagem, 
comissionamento, start-up, operação assistida e treinamento.
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Os distribuidores linha dupla BM e BMV-20, são válvulas 
compactas de aço, projetadas para funcionar  com óleo ou 
graxa em todos os tipos de sistema de lubrificação linha 
dupla. De operação totalmente hidráulica e sem válvulas 
de retenção, os distribuidores sao constituídos de 01 até 10 
elementos modulares fixados em subplacas. Cada elemento 
modular pode atender a 1 ou 2 pontos de lubrificação e 
possui um indicador com haste de aço inoxidável para 
comprovação visual do seu funcionamento.

Os distribuidores progressivos modulares dos modelos 
MXPE e MPE, são constituídos de elementos modulares. 
Cada distribuidor compreende seções intermediárias 
operacionais contendo pistões dosadores de diversas 
capacidades, fixadas numa placa-base também modular. 
Esta, por sua vez, é formada por três componentes: uma 
seção inicial onde o lubrificante é admitido sob pressão, um 
numero variável de subplacas e uma seção final.

Os injetores SE-1,SE-1 XL , SE-11 e SE-32 são fabricados em 
aço inox para aplicações com graxa até NLGI 2, podendo 
ser instalados sozinhos ou paralelos em manifolds. Cada 
lnjetor atende somente a um ponto de lubrificação  e  são  
totalmente ajustáveis externamente de acordo com a 
tabela de  especificações técnicas de cada injetor e estão 
disponíveis em modelos com base no Sistema  Internacional  
de Unidades e no Sistema Americano.

A bomba elétrica LubeMobil - 7, pode conter até três 
saídas que injetam volumes variáveis de óleo ou graxa. 
Essas unidades são facilmente instaladas ou removidas 
e disponíveis em duas opções de vazão totalmente 
intercambiáveis. Esta pode alimentar diretamente cada 
ponto de lubrificação ou ser ligado a distribuidores 
progressivos para aumentar em muitas vezes a quantidade  
de  pontos atendidos.

A bomba propulsora pneumática P- 301 e a bomba 
P-200 foram projetada  para ser utilizada com graxa , em 
tambores de 20kg ou 200kg. Podendo alimentar linhas 
utilitárias em instalações de grande porte. Essas bombas de 
grande eficiência e manutenção quase nula, são fornecidas 
com a seguinte relação de pressão lubrificante-ar: 50:1 
- para a alimentação direta de sistemas centralizados ou 
pressurização de linhas utilitárias.

As bombas da Eximport Lubequip, são destinadas 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 especialmente recomendada 
para a lubrificação periódica de equipamentos siderúrgicos 
e similares, com elevado número de pontos de consumo 
frequente.


