
Soluções em Lubrificação 
Setor Florestal



Sistemas de Lubrificação On-Board
Eximport® - Comprovado, Confiável e Eficaz 

A lubrificação constante é fundamental para a vida útil dos 
componentes  de equipamentos  florestais

Para lubrificar equipamentos florestais adequadamente de modo manual, normalmente 
são necessários cerca de 30 minutos por veículo e ciclo de manutenção. 

A falha em lubrificar adequadamente cada ponto de lubrificação na máquina pode ter 
um efeito negativo nos programas, custos de manutenção e desempenho de “tempo de 
funcionamento”.

• Ampliação dos intervalos de 
manutenção preventiva;

• Redução das horas de mão de obra de 
manutenção preventiva;

• Redução das falhas dos componentes;

• Diminuição das falhas na estrada;

• Aumenta a utilização dos caminhões;

• Prolonga a vida útil dos equipamentos;

• Redução do desgaste dos pneus;

• Aumenta a segurança e a 
confiabilidade da frota;

• Aumenta o valor de revenda do 
equipamento;

• Sistema autônomo, evita erros 
humanos ao processo de lubrificação.

• Pelo menos 95% de redução nas horas 
de mão de obra para lubrificar;

• Pelo menos 50% de redução nas horas 
de mão de obra para reparos;

• Normalmente, um aumento de 10% na 
vida útil dos pneus direcionais;

• Pelo menos 10% de aumento na 
utilização dos caminhões através dos 
intervalos ampliados de manutenção 
preventiva e redução de falhas dos 
componentes;

• Pelo menos 50% de redução nos custos  
de peças de reposição para ajustadores 
de folga e extremidades de barra de 
direção. 

A Lubrificação automática 
e precisa oferecer grandes 
vantagens aos gerentes de frota:

Cálculo do retorno do 
investimentos (ROI):

*Dados estatísticos de Mercado



Sistemas de Lubrificação customizados para cada 
tipo de equipamento utilizado no transporte de toras

Transporte de Toras

Cavalo Mecânico Cavalo Mecânico Semi Reboque

O sistema de lubrificação de 5ª Roda faz a lubrificação automática em quatro pontos mais os dois pivôs. 
Outros pontos nas extremidades dianteiras e traseiras como pinos mestres, barras de direção, cruzetas de 
transmissão, pinos de algemas, buchas de cames, ajustadores de folgas, braços de direção, cames de freio 
também são atendidos pelo sistema, dispensando a operação direta do motorista, assim garante a lubrificação 
regular do bloco e da garra de travamento. 

Projetos exclusivos e customizados para seu equipamento!

Compactos e Robustos



Linha de bombeamento de lubrificante 
instalada através da lança

Unidade de bombeamento com instalação 
On-Board no equipamento

Programação do sistema com painel de 
controle na cabine do operador

Sistema de Lubrificação para Corrente de Corte 

V

Maior economia, o sistema Eximport® aplica somente a 
quantidade necessária de lubrificante na corrente, sem 
desperdícios, o que significa redução em custos tanto em 
operação quanto de materiais. Disponível para graxa e 
óleo.

Lubrificação simultânea com o comando 
de corte ou presetado de acordo com a 
necessidade do cliente.



Box de Lubrificação e Abastecimento Eximport®

Projeto, fornecimento  de equipamentos e Montagem

Projetos customizados para abastecimentos de comboios, lubrificação e abastecimento de máquinas em 
oficinas e box de lubrificação.

Sistema de 
bombeamento de 

fluídos

Carreteis retrateis 
para abastecimento 

e lubrificação

Tanques especiais 
com dupla parede de 

contenção

Gatilhos de 
abastecimento de 

alta vazão

Medidores de fluxo 
para diferentes 

fluídos

Gabinetes de 
armazenamento com 

bacia de contenção

Fornecimentos de todos os equipamentos de mobilidade e controle de fluído, como:

Mais de 2000 itens em equipamentos 
de lubrificação e abastecimento.

Combustíveis - Arla 32 - Óleo - Graxa - Ar Comprimido - Água - Fluído de arrefecimento - Químicos



Demais Sistemas de Lubrificação

Sistemas de lubrificação sob medida para todos os pontos de lubrificação dos 
equipamentos florestais.

A possibilidade de instalação de sistemas de lubrificação modulares permite a 
lubrificação centralizada manual

Devido a sua vasta linha de soluções, os projetos de sistemas de lubrificação da Eximport atende aos mais 
difíceis pontos de lubrificação de uma máquina florestal, promovendo  aumento de vida útil dos componentes 

lubrificados, resultando maior confiabilidade operacional em campo.

Feller Bunkers Forwarders Skidders Máquinas florestais

Sistemas de Lubrificação Manual

V
V

Sistema Manual MóvelSistema Manual Fixo

A Eximport dispõe de um corpo de engenharia especializada em aplicação e desenvolvimento de soluções para 
o mercado de máquinas florestais. Nossos engenheiros estão em constantes atualizações frente aos avanços 
tecnológicos, de forma a contribuir com nosso clientes para aumentar a confiabilidade operacional de nossos 
sistemas de lubrificação.

Consulte-nos para maiores informações

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


