
simalube – o lubri� cador
automático monoponto
Aplicação especial: simalube para lubri� cação pro� ssional de correntes



Utilize simalube para aumentar a disponibilidade da 
máquina enquanto reduz custos
simalube lubri� ca correntes em qualquer ambiente industrial, de 
forma e� ciente e � ável. A lubri� cação continua com simalube 
previne danos prematuros, reduz os custos de manutenção e au-
menta a � abilidade funcional. Em locais de trabalho com muito 
pó e sujidade, manter as correntes limpas é tão importante como 
a sua lubri� cação. Ao utilizar as escovas simalube, esta limpeza 
é permanentemente assegurada.

simalube lubri� ca correntes em doses precisas e per-
feitamente medidas
Os copos de lubri� cação simalube são ideais para utilização em 
locais perigos e de difícil acesso. Uma vez instalados, o copo 
lubri� ca as correntes e rodas dentadas de forma consistente e 
� ável até um ano. Graças à gama de acessórios simalube, o 
copo pode ser instalado de forma optimizada e pro� ssional e 
ajustado a cada aplicação em junção com escovas de diferentes 
tamanhos. A dosagem exacta e precisa reduz signi� cativamente 
o consumo de lubri� cante.

O perito em lubri� cação

«simalube reduz o desgaste e 
prolonga signi� cativamente o 

ciclo de vida de uma corrente»

«Poupe tempo e melhore a � a-
bilidade com lubri� cação de 

corrente simalube»

O lubri� cador simalube 250 ml lubri� ca a 
transmissão de um guindaste ferroviário. O 
copo está protegido por uma capa protectora.

Na indústria alimentar, a escova especial 
azul é usada com óleo alimentar.

O tapete transportador de bagagem num 
aeroporto é automaticamente lubri� cado a 
partir do exterior, o que signi� ca que não 
há perda de tempo a remover a cobertura 
da corrente.



Sen há constrangimentos de espaço, simalu-
be pode ser instalado em ângulo.

A corrente de transmissão numa fábrica de 
reciclagem é automaticamente lubri� caa e 
limpa com simalube.

Copo e escova simalube lubri� cam a corren-
te numa cervejaria.

O lubri� cador simalube 250 ml lu-
bri� ca continuamente uma corrente 
durante um ano complete.
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Aplicações vantagens
Aplicações simalube para utilizações típicas de corrente:
 Correias e correntes transportadoras
 Elevadores
 Correntes de alta velocidade
 Correntes planas e de rolos
 Dobradiças, calhas e guias
 Sistemas de secagem
   Transmissões por corrente
  Instalações de transporte
  Instalações de lavagem

Vantagens do sistema de lubri� cação simalube:
  Sistema de lubri� cação comprovado para todos os tipos de corrente
 Sem pingos de óleo no chão, sem contaminação da área envolvente
    Custos de Manutenção e serviço reduzidos: sem necessidade de lubri� cação 
manual, mais prático e com signi� cativas poupanças de tempo 
    Evita a ferrugem e os ruídos incómodos, com o uso do lubri� cante de corrente 
simalube
    Sem necessidade de desligar a máquina para o serviço
    Prolongamento signi� cativo do tempo de serviço da máquina, graças à lubri� ca-
ção precisa
   Solução conveniente para cada tipo e corrente, graças aos acessórios 
individuais
   Uma vez instalado, as correntes são continuamente lubri� cadas e limpas de 
forma � ável

Estamos disponíveis para esclarecer as 
suas dúvidas sobre o uso de produtos sima-
lube para lubri� cação de correntes.

Os nossos técnicos são altamente quali� ca-
dos e podem mostrar-lhe como reduzir cus-
tos e prolongar a vida útil dos seus equipa-
mentos com a lubri� cação automática.

18
02

Lubri� cantes simalube: 
  SL14 (óleo de corrente, EP) 
  SL15 (óleo de corrente alta temperatu-
ra, EP)
  SL18 (óleo alimentar, NSF H1)
  SL19 (óleo de corrente biodegradável)

Acessórios simalube:
  Escovas planas 
   Escovas planas com conexão lateral
  Escovas redondas
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