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Os sistemas de lubrificação são essenciais para garantir que 
todos os processos do ramo de Cimenteiras sejam efetuados 
com sucesso. 

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 tem especialidade no atendimento das demandas 
de lubrificação e controle de contaminação de indústrias 
cimenteiras, e para as necessidades de Elevadores de Canecas 
dispomos de soluções voltadas a lubrificação centrada em 
confiabilidade como:

As soluções Eximport para Elevadores de Caneca 
foram criteriosamente estudadas frente as 
dificuldades de campo encontradas pelo time de 
lubrificação e inspeção como exposição a possíveis 
riscos em operações de lubrificação, dificuldade de 
acesso e longas rotas de inspeção e lubrificação.

Soluções para Cimenteiras

Sistema de lubrificação progressiva a graxa para os mancais 
de acionamento e retorno do elevador;

Lubrificador automático a graxa com sensor de vibração para 
os mancais dos motores de acionamento.

Blindagem dos redutores de acionamento contra contaminação 
acoplado a um sensor de nível wi-fi para o monitoramento do 
nível de óleo do redutor em tempo real.

Dificuldades de 
lubrificação e inspeção no 
acionamento do elevador 

“Cabeça”.

Dificuldades de 
lubrificação e inspeção no 
retorno do elevador “Pé”.

- Dificuldade de acesso;
- Fora de rotas visuais;
- Equipamento crítico;
- Exposto a intempéries;
- 3 Conjuntos lubrificáveis:

- Equipamento crítico;
- Alta contaminação;
-Produto de processo abrasivo;
- Sub-conjunto enclausurado;
- Alto índice de quebras;
- 1 conjunto lubrificável:

- Risco na abetura de calha 
de inspeção e lubrificação.

• Motor;

• Mancais de acionamento 
do tambor ou Sprockets;

• Redutor.

• Mancais de retorno do 
tambores ou Sprockets



Elevadores com até 25m de altura

Elevadores acima de 25m de altura

Importância do sistema de lubrificação 
para rolamentos, motivos de falhas em rolamentos

Nesses elevadores utilizamos a bomba de lubrificação a graxa 
Lubemobil 7 com gabinete e controlador instalada no “Pé 
do Elevador” a fim de promover a segurança na operação de 
reabastecimento de graxa e inspeção, sem a necessidade de 
subir na “Cabeça” do elevador para efetuar a lubrificação dos 
mancais de acionamento. Nesta configuração as linhas de 
lubrificação atendem aos mancais do pé do elevador e sobem 
até cabeça para atender aos mancais de acionamento.

Nesses elevadores a instalação de tubulação no corpo do 
mesmo torna-se tecnicamente e economicamente inviável, 
com isso utilizamos duas bombas de lubrificação Lubemobil 3 
NEO, uma sendo instalada no pé do elevador a fim de efetuar 
a lubrificação dos mancais de retorno e outra na cabeça do 
elevador para lubrificação dos mancais de acionamento.

Sistema de lubrificação para os mancais 
de apoio de acionamento e retorno

• Otimização de rotas de lubrificação;

• Lubrificação sem excesso;

• Lubrificação sem exposição ao risco;

• Redução do consumo de graxa;

• Aumento de vida útil dos mancais;

• Redução da temperatura.

Benefícios

Configuração de montagem 
para elevadores acima de 25m

Configuração de montagem 
para elevadores acima de 25mConfiguração de montagem 

para elevadores acima de 25m



Aplicação

Posicionamento de Elevadores de Caneca do Processo de Fabricação do Cimento

Condição de operação e garantia de 
cumprimento de serviço das

 soluções Eximport
- Elevador de alimentação/recirculação moinho de crú;
- Elevador do silo de crú;
- Elevador de alimentação do ciclone/forno;
- Elevador do moinho de combustível;
- Elevador de alimentação de combustível no forno;
- Elevador do silo de clinquer;
- Elevador de alimentação do moinho de cimento;
- Elevador de recirculação do moinho de cimento;
- Elevador de alimentação do silo de cimento;
- Elevador de alimentação da ensacadeira.

Os sistemas da Eximport podem trabalhar tanto 
para elevadores contínuos como centrífugos. Nas 

cimenteiras os elevadores centrífugos são mais 
presentes por se tratar de elevadores de canecas de 
serviço pesado, e podem ser de correia ou corrente. 

Normalmente os elevadores ficam em ambientes 
abertos, com isso as soluções Eximport acompanham 

os requisitos de exigência de serviços pesados para 
esses ambientes, proporcionando total segurança e 

confiabilidade na operação.



Lubrificador automático com sensor 
de vibração para os mancais do motor 
elétrico  de acionamento

LubePonto VIB 240
Lubrificador automático com sensor de vibração para motores elétricos, com bloco de duas saídas e trabalho sincronizado ao 
funcionamento do motor, a fim de efetuar a lubrificação apenas com máquina em operação.

>

Sensor Global Piezoelétrico

Funcionamento
Ao perceber que o motor elétrico entrou em funcionamento, o sensor de vibração global imantado tem a função de enviar um 
sinal ao lubrificador para que o mesmo retome a lubrificação de onde parou, dessa forma o lubrificador enviará volumes de 
graxa ideais aos rolamentos, evitando o excesso e a falta de lubrificante, problema esse que é responsável por até 60% dos 
motivos de falhas em motores elétricos.

Blindagem dos redutores de acionamento do elevador de canecas 

A linha de blindagem GearControl®DS4.0 para redutores de 
médio a grande porte da Eximport, reduzem até 6 modos de 
falhas relacionados a contaminação do lubrificante, além de lhe 
fornecer o status de alarme de nível baixo e temperatura em 
tempo real através de um sensor de nível com comunicação Wi-
fi direcionando a informação para um DashBoard dedicado em 
núvem.

• Sensor de nível Wi-fi;
• Respiro Higroscópico;
• Engate rápido para reabastecimento;
• Indicador de saturação de partículas;
• Hub superior;
• Linha de balanceamento de pressão;
• Hub inferior;
• Engate rápido para filtragem;
• Copo coletor de sedimento de fundo;
• Tubo de pitot para coleta de amostra de óleo.

Kit de Blindagem GearControl com 10 itens de 
confiabilidade:
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Benefícios mensuráveis com a automatização da Lubrificação

Divisão de Serviços da Eximport

Ganhos

O sistema de lubrificação centralizado automático proporcionará a lubrificação linear nos mancais, ou seja, sem excesso e sem 
falta de lubrificante. 

Consumo de lubrificante

Consumo de peças de reposição

Operação de Lubrificação

Mão de obra com reparos

Tempo de máquina parada

50%

80%

90%

80%

80%

>
>

>
>

>

Lubrificação Centralizada é uma forma de aplicação de 
lubrificante em todos os pontos de uma máquina (ou de um 
conjunto de máquinas simultaneamente), nas quantidades, 
pressões e frequências corretas, a partir de um reservatório 
central. O lubrificante é conduzido limpo, sem manuseio nem 
desperdício e com a máquina em operação.

Lubrificação Centralizada Suporte Técnico
Além de produtos de qualidade e do que existe de mais 
avançado no mundo, a Eximport Lubequip oferece atendimento 
de qualidade e completa assessoria através da mais experiente 
equipe de consultores, sempre em dia com as inovações 
tecnológicas e preparada para sugerir a melhor solução 
para cada aplicação de Sistemas de Lubrificação e ao correto 
dimensionamento dos recursos envolvidos. 

Projeto de Aplicação

Através da Engenharia de Aplicação, oferecemos atendimento 
de qualidade e completa assessoria através da mais experiente 
equipe de consultores, sempre em dia com as inovações 
tecnológicas e preparada para sugerir a melhor solução 
para cada aplicação de Sistemas de Lubrificação e o correto 
dimensionamento dos recursos envolvidos. 

Montagem Especializada

A Eximport Lubequip oferece como um complemento a 
Soluções apresentadas, os Serviços de Instalação dos Sistemas 
fornecidos, consistem na correta montagem e interligação dos 
componentes cuidando, não apenas dos aspectos funcionais, 
como também da segurança e da estética. 

Assistência Técnica 

Na área de serviços pós-venda, o cliente Eximport Lubequip 
encontra no suporte técnico, via telefone, soluções para 
as questões relacionadas à manutenção e operação de 
Equipamentos/ Sistemas. 

Contrato de Manutenção

Este serviço tem como objetivo estender à manutenção a 
mesma qualidade que os usuários encontram em nossa linha de 
produtos, visando à prevenção de falhas através do adequado 
manuseio e verificação dos componentes instalados:

• Operação Assistida;
• Manutenção Preditiva;
• Manutenção Preventiva;
• Manutenção Corretiva.


