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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.     

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

A mais recente solução para 

Sistemas de Reabastecimento Automático em sistemas de Lubrificação

Equipamentos de mineração como:

Transportadores, Recuperadoras, Viradores 
de vagão, Carregador de navios, ou, qualquer 
equipamento que possua diversas unidades de 
lubrificação como reservatórios de capacidade 
de 15 á 90kg, podem ser reabastecidos 
automaticamente com um bomba de 
transferência. 

Pensando nisso, a Eximport Lubequip 
desenvolveu uma Solução em 
Reabastecimento Automático.



Detalhes sobre o nosso Sistema de 
Reabastecimento Automático

O Sistema é composto por uma Bomba Elétrica  LubeTrans  (1) 
que é montada em um tambor padrão de graxa  de 200 Kg, 
Painel de Acionamento LubeControl (2), Válvulas de bloqueio 
LubeBlock (3) e materiais de  interligação como tubos, suportes 
e etc.

0 reabastecimento é processado quando a chave de nível 
(posição mínima) da unidade de bombeamento, emitindo sinal 
ao painel que libera a válvula de bloqueio e aciona a bomba de 
reabastecimento.

Quando completado o reabastecimento, a chave de nível 
(posição máxima) emite sinal de bloqueio da válvula e desliga 
a bomba de transferência quando não está abastecendo outra 
unidade.

A bomba elétrica Lubetrans foi desenvolvida para o trabalho em campo, em regime de extrema 
agressiva e possui modelos para baldes de 20kg, 50kg e tambores de 200kg. Por possuir uma estrutura 

robusta com várias opções de tensão, trabalha com vazão de até 0,950kg/min.

(1) Bomba Elétrica 
LubeTrans

(2) CLP com IHM
LubeControl Touch

(3) Válvula de Bloqueio
LubeBlock
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A Bomba LubeTrans foi desenvolvida para trabalho em campo, em regime de extrema agressividade e possui 
modelos para baldes de 20kg, 50kg e 200kg.

Por possuir uma estrutura robusta com várias opções de tensão, a Bomba LubeTrans trabalha com vazão de até 
0,950kg/min. e pode trabalhar com a  mesma  eficiência, tanto em Sistemas de Lubrificação tipo  Progressivo, 
como em Sistemas de Linha Dupla, obtendo deslocamento de até 750cm3 e pressão de até 250 bar.

A Bomba LubeTrans possui uma linha completa de acessórios, como: Tampa de Apoio, Disco Seguidor, Chave de 
Nível, Bloco Manifold com Filtro, Válvula de Alívio e Manômetro.

Para operação intermitente a mesma pode ser comercializada com pistola aplicadora de graxa.

Modelo das Bombas

Modelo Motor Pressão (bar) Vazão (cm3/min.) Tambor/Balde “A” (mm) “B” (mm)

521.700.700 440 VCA (Trifásico) 150 750 20 e 50 460 700

521.700.600 440 VCA (Trifásico) 250 250 250 853 1350

522.700.600 440 VCA (Trifásico) 250 400 200 853 1350

523.700.600 440 VCA (Trifásico) 250 190 200 853 1350

Para maiores especificações, consulte o nosso catálogo de Bomba LubeTrans em nosso site: www.eximport.com.br


