
 
Descrição 

A central de lubrificação Lubecenter Pro 3 é uma efetiva 
solução para a lubrificação individual de maquinas e 
equipamentos, pois contém uma bomba Lubemobil 3, filtro 
de pressão de graxa ou óleo e controlador easy, tudo 
embutido em um só sistema. 

O sistema é fácil de instalar e o conjunto é compacto, 
sendo uma ótima ferramenta no processo de lubrificação 
e manutenção. 

O sistema pode alimentar diretamente cada ponto de 
lubrificação com óleo ou graxa, ou ser ligada a 
distribuidores do tipo progressivo e do tipo linha simples, 
para aumentar a quantidade de pontos atendidos. 

A bomba elétrica Lubemobil 3 possui duas opções de 
reservatórios de 3 ou 5L. Os reservatórios de acrílico 
transparente permitem a observação visual do nível de 
lubrificante. E para a indicação de nível o sistema possui 
a opção de um sensor de nível mínimo. 

O sistema possui um controlador Easy entregado a sua 
caixa de proteção, o controlador é utilizado para 
comandar, sinalizar e monitorar o funcionamento do 
sistema centralizado de lubrificação, além de programar os 
ciclos de lubrificação, indicar o nível no reservatório e 
indicar alguma possível falha na lubrificação. 

O sistema fica enclausurado em uma caixa de inox-304 
com isolação IP-65, contendo 3 leds, um controlador, um 
botão de emergência e uma chave geral na porta da caixa, 
os leds indicam o status do sistema, lubrificando, 
lubrificado ou defeito. 

Características 

Fornece quantidades dosadas de lubrificante. 
Projeto compacto e econômico 
Simples de instalar em máquinas novas ou já em uso. 

 Não requer  manutenção, possui alta durabilidade.    
Todo sistema de lubrificação em apenas um item. 

 

 
 
Especificação 

 
Lubrificante Óleo ou Graxa NLGI-2 
Pressão Máx. Trabalho 210 bar 
Numeros de saídas 1 saída 
Vazão fixa do elemento (*) 9 cm³/min 

 
Capacidade do Reservatório Tensão 

Óleo: 3L e 5L 
Graxa: 3Kg e 5Kg 

 
Tensão Monofásica 

24 Vcc 
110 Vca 
220 Vca 

Tensão Trifásica 220/380/440Vca 
Potência 46 W 
Frequência 50/60 Hz 
Chave de Nível Mínimo NA 
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DIMENSÕES  
 em milímetros  

COTA “A” 

Reservatório 3 Litros 500mm 
5 Litros 600mm 

 

Sujeito a alterações sem prévio aviso.
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