
 

Descrição 
 

O Lubrificador de engrenagem e pinhão  foi  projetado
para uma lubrificação precisa e  eficaz, substituindo
a lubrificação manual das coroas e das cremalheiras,
aumentando a vida útil dos equipamentos e evitando 
paradas de máquinas e manutenção.  

   
 As engrenagens são feitas de nylon, para evitar o desgate 
dos itens que entram em contato com a engrenagem. 
 
A unidade inclui um eixo central em aço que permite a 
utilização em aplicações exigentes e um suporte adaptável 
para cada tamanho de engrenagem. 
 
As engrenagens estão disponíveis com 8 dentes nos 
módulos 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 e 24, porém podemos 
fabricar as engrenagens customizadas, para itens 
customizados consultar o grupo de vendas da Eximport. 
 
Os suportes são de acordo com o tamanho da 
engrenagem e podem ser customizados também, de 
acordo com cada projeto. 
 

   
Funcionamento

 
 
 O lubrificador funciona conforme o funcionamento da 

máquina, ele aplica quantidades dosadas de graxa, 
podendo ser utilizado em conjuntos com distribuidores 

para garantir uma lubrificação precisa, evitando que 
pontos deixem de ser lubrificador.  
 

  Vantagens 
 

 A graxa é aplicada uniforme em todas as partes; 
 Sistema totalmente automático; 
 Precisa quantidade de graxa; 
 Redução ao mínimo dos custos de mão- de-obra; 

 
  

Funcionamento 
 

O lubrificante é injetado pela conexão traseira (A) e a saída 
do lubrificante é pela ponta dos dentes da engrenagem (B).  
A engrenagem é conduzida pelo movimento da 
cremalheira (C) onde a graxa presente na engrenagem 
distribui-se uniformemente por toda a sua superfície da 
cremalheira. 

...

cada dente da engrenagem tem um orifício de lubrificação
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Dimensões 
(em milímetros) 

SUPORTE PARA ENGRENAGEM
O Supoerte é padrão conforme o tamanho da engrenagem, para suporte personalizados,
consultar o time vendas.

Sujeito a alterações sem prévio aviso.
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