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Proprietários e operadores são constantemente desafiados a alcançar 
as suas metas de produção de minerais ou metais preciosos da forma 
mais econômica e confiável possível, e precisam confiar no conheci-
mento atualizado, experiência e perícia de especialistas na assistên-
cia em longo prazo dos seus recursos, onde quer que a instalação 
esteja localizada.

Internacionalmente, a Klüber Lubrication traz a aprovação de OEMs 
e operadores em especial com relação a recursos críticos tais como, 
por exemplo: grandes acionamentos de engrenagem encontrados 
nos equipamentos de moagem e fornos para assegurar não apenas a 
sua operação eficaz, mas também para elevar os limites da tecnolo-
gia de lubrificação tendo como objetivo a obtenção de lubrificantes 
com tecnologia de ponta para acionamentos por engrenagens tipo 
coroa / pinhão que reduzem drasticamente o consumo (impactando 
diretamente nos custos de transporte, melhoria na manutenção, níveis 
de estoque menores, inspeção facilitada dos flancos dos dentes das 
engrenagens mesmo durante o funcionamento e menores custos de 
descarte).

A garantia da confiabilidade é comprovada com  a facilidade de 
manutenção e com custos menores agregando valor e, dessa forma, 
a Klüber Lubrication disponibiliza um programa de assistência técnica 
(KlüberEfficiencySupport) principalmente para grandes acionamentos 
por engrenagens tipo coroa / pinhão para ajudar no monitoramento 
da condição do sistema e, assim, proporcionar aos engenheiros de 
plantas dados de tendências e um “alerta antecipado” para proble-
mas potenciais.

Lubrificantes Especiais da Klüber Lubrication – 
sempre uma boa escolha

KlüberEfficiencySupport

KlüberCollege – Aumentando a eficiência das pessoas

Serviço de consultoria para 
melhorar a eficiência ener-
gética dos seus equipamen-
tos, incluindo medições de 
energia para verificação e 
emissão de relatórios de eco-
nomias de energia / custos

1) Manutenção Produtiva Total

Suporte para os seus progra-
mas de gestão de lubrifica-
ção e manutenção / TPM1), 
considerando as tarefas 
necessárias de manutenção 
da lubrificação

Análises diagnósticas 
dos lubrificantes usados, 
proporcionando uma melhor 
operação dos equipamentos 
e maior produção. Recomen-
dações de alta qualidade 
com análises de tendência e 
equipamentos de teste

Serviços para aumentar a 
vida útil dos seus componen-
tes dispendiosos, tais como 
grandes acionamentos por 
engrenagens e por correntes, 
incluindo um treinamento 
adequado

Nós contamos com uma estrutura de engenheiros especializados e 
qualificada em lubrificação, que utiliza processos de análise infraver-
melha e termográfica, estroboscópia e de vibrações à sua disposição. 
O seu “diagnóstico” é suportado por um relatório abrangente que é 
interpretado por especialistas para identificar as ações adequadas 
necessárias.

Esses mesmos engenheiros oferecem uma assistência a todos os 
equipamentos da planta, conforme seja necessário, para também 
suportar a necessidade ou as estratégias de sustentabilidade dos 
nossos clientes, tais como: uso de energia, emissões de CO2, redu-
ções de custo do ciclo de vida útil, etc. em todos os equipamentos 
rotativos, de transportadores em geral a compressores de ar, e produ-
tos para oficinas. Milhões são gastos anualmente em ações corretivas 
de engenharia / manutenção que podem ser eliminadas na fonte 
com a devida consultoria que, frequentemente, poderá proporcionar 
soluções eficazes que ainda são de fácil execução.

A assistência inclui ainda serviços de recuperação dos flancos de 
dentes dos grandes acionamentos de engrenagem através de uma 
linha exclusiva a qual aumenta a vida útil destes acionamentos 
mediante o controle e a alteração da rugosidade superficial do flanco 
dos dentes, relação de contato, distribuição de carga, remoção de 
corrosão superficial e, por fim, o reparo do flanco dos dentes, se 
possível.
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Oferecemos uma ampla gama de produtos de elevada qualidade para a lubrificação de equi-
pamentos nas plantas.
 – Equipamentos de Britagem: Sabemos o quanto é importante estar de acordo com os 

padrões de produção e satisfazer os requisitos desse tipo de equipamentos, onde os rola-
mentos são particularmente submetidos a esforços provocados por vibrações, impactos e 
possível desalinhamento, que devem ser compensados pelos lubrificantes.

 – Motores elétricos: Os lubrificantes especiais podem contribuir consideravelmente ao fun-
cionamento adequado dos rolamentos, maior vida útil dos equipamentos, confiabilidade e 
redução de falhas. Além disso, permitem maiores velocidades e proporcionam resistência 
contra fatores influenciadores externos.

Equipamentos	estacionários

Graxas	para	equipamentos	de	Britagem

Óleos	para	equipamentos	de	Britagem

Para estas aplicações, é vital ter em men-
te o fator de velocidade dos rolamentos. É 
por esse motivo que a Klüber Lubrication 
desenvolveu lubrificantes alternativos para 
essas máquinas, com uma ampla gama de 
viscosidades diferentes, permitindo que as 
velocidades e as cargas de qualquer máquina 
possam ser processadas.

Lubrificantes para equipamentos de Britagem

Aplicação Produto Composição Lubrificantes	Sólidos Propriedades

Rolamentos Klüberplex BEM 41-141 Óleo mineral com 
complexo de lítio

- Proteção muito boa contra desgaste 
e corrosão, aplicação geral, baixas 
temperaturas.
Fator de velocidade 350.000

Klüberlub BE 41-542 Óleo mineral com 
lítio especial

- Elevada capacidade de transporte de carga 
e proteção contra desgaste sob condições 
extremas.
Fator de velocidade 500.000

Klüberplex BE 31-502 Óleo mineral com 
cálcio especial

- Excelente proteção contra desgaste, corrosão, 
elevadas temperaturas,  umidade extrema, e 
cargas elevadas.
Fator de velocidade 200.000

Klüberlub BE 41-1501 Óleo mineral com 
lítio especial

MoS2 + grafite Excelente proteção contra desgaste e 
resistência a cargas extremas e baixas 
velocidades.
Fator de velocidade 100.000Klüberlub BE 41-1002

Klüberlub BVH 71-461 Poliureia, óleo 
mineral

- Boa proteção contra desgaste, resistência a 
elevadas temperaturas e água, e excelente 
bombeabilidade, especialmente para peneiras; 
aprovado pela HAVER & BOECKER.
Fator de velocidade 200.000

Aplicação Produto Óleo	de	base Temperatura	
operacional

Propriedades

Engrenagens, 
Buchas, Rolamentos 
de deslizamento, 
Eixos, Rolamentos

Klüberoil GEM 1N ISO VG 46 
a 1000

Mineral -15 a 100oC
5 a 212oF

Óleo mineral, elevada capacidade de carga 
de atrito, FZG ≥ 14, API GL4 – resistência 
contra micro corrosão e temperaturas médias

Klübersynth GEM 4N ISO VG 
32 a 680

Sintética -50 a 140°C 
-58 a 284°F

Óleo sintético com base PAO, miscível com 
óleo mineral, elevada capacidade de carga 
de atrito e resistência a baixas temperaturas
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A nossa gama de lubrificantes cobrem procedimentos de start-up, serviço e 
reparo e foram especialmente desenvolvidos para grandes acionamentos por en-
grenagens abertos. Os nossos lubrificantes asseguram boa adesão, resistência a 
cargas elevadas e proteção contra desgaste. Os principais fabricantes mundiais 
(OEMs) de moinhos tubulares e fornos rotativos para a indústria pesada, bem 
como os maiores fabricantes de acionamentos por engrenagens, incluíram os 
produtos da Klüber Lubrication nas suas recomendações de lubrificação.
Esses lubrificantes podem ser aplicados mediante pulverização, permitindo uma 

Grandes	acionamentos	por	engrenagens	abertas

Lubrificantes	para	acionamentos	por	engrenagem	tipo	coroa	/	pinhão

Lubrificantes	adicionais	–	Moinhos

Seleção	adicional	de	produtos

redução das quantidades consumidas em até 50%, quan-
do são comparadas com os lubrificantes adesivos usados 
até então. Quando é utilizada a lubrificação por imersão 
ou circulação, os intervalos de substituição de lubrifican-
tes podem ser tão longos quanto 14.000 horas, ou ainda 
maiores, dependendo das condições de operação.

Lubrificantes para equipamentos do Processamento 

Etapa Produto Tipo Método	de	aplicação Propriedades	/	características

Impregna-
ção inicial

Klüberplex AG 11-462 Graxa 
branca

Manual Proteção contra corrosão e transporte de carga para comissionamento

Amacia-
mento

Klüberfluid B-F1 Ultra Graxa Banho Reduz a rugosidade da superfície dos flancos, aumentando a área de 
contato e distribuindo melhor a carga.GRAFLOSCON B-SG 00 Ultra Graxa Pulverização

Operação Família Klüberfluid C-F Ultra Fluido 
transparente

Banho/cárter ou 
pulverização

Elevada capacidade de transporte de carga, excelente adesão, 
máxima proteção contra desgaste e capacidade de carga 

Família GRAFLOSCON C-SG Ultra Graxa Pulverização

Recupera-
ção

Klüberfluid D-F1 Ultra Fluido 
transparente

Pulverização Reparo de danos nos flancos dos dentes e funcionamento forçado da 
operação

GRAFLOSCON D-SG 00 Ultra Graxa Pulverização

Aplicação Produto Tipo

Rolamentos do acionamento principal do moinho (munhão 
& pinhão)

Família Klüberoil GEM 1 N Óleo mineral de alto desempenho

Redutores Acionamento Família Klübersynth GEM 4 N Óleo de hidrocarboneto sintético de alto desempenho

Rolamentos do motor de acionamento STABURAGS N 12 MF Graxa para rolamentos, cargas e temperaturas elevadas

Demais Redutores Família Klübersynth GEM 4 N Óleo de hidrocarboneto sintético de alto desempenho

Acoplamentos GRAFLOSCON C-SG 500 Plus Graxa com elevada vida útil para cargas pesadas 

Freio Klüber Summit HySyn FG 15 Óleo sintético de baixa viscosidade e elevada vida útil

Sistemas de vedação (munhão, engrenagem aberta) POLYLUB GA 352 P Graxa para vedação

Rolamentos de pinhões, transportadores, motores elétricos Klüberplex BEM 41-132 Graxa para rolamentos de elevado desempenho e elevada vida útil

Correntes – transporte, acionamento Unimoly Chain Spray Spray para correntes com elevada resistência a carga e longa 
duração

Engrenagens pequenas abertas GRAFLOSCON CA Ultra Spray Graxa em aerossol adesiva com elevado transporte de carga

Pasta antitravamento e antiatrito Klüberbio EM 72-81 Rapidamente biodegradável, sem metais pesados

ALTEMP Q NB 50 Resistente à água, sem metais pesados

Fluido penetrante, dissolvente de ferrugem Klüberbio Z2-5 Fluido penetrante rapidamente biodegradável

Plantas ácidas com ambiente rico em oxigênio AMBLYGON TA 15/2 Graxa especial para lubrificação de longo prazo e temperaturas 
elevadas

Klüber Summit HySyn FR Fluido resistente a chamas

Compressores de ar (alternativos, de parafuso, de 
ventoinhas)

Klüber Summit PS, SH, DSL, 
Supra Coolant – dependendo do 
tipo do compressor

Óleo sintético ou semissintético de elevado desempenho para 
injeção, cárter, cilindros
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Lubrificantes para Caixas de Engrenagem (Redutores)

O conceito de Tecnologia de Lubrificação KlüberComp combina tudo o que é necessário 
para as necessidades da moderna tecnologia de transmissão de potência.
 – Composição: Formulações de lubrificantes à base de matérias-primas de alta qualida-

de que são, por exemplo, resistentes ao envelhecimento, livres de metais pesados e 
com baixa tendência à formação de resíduos.

 – Componentes: Todos os componentes lubrificados são levados em consideração, por 
exemplo: dentes das engrenagens, rolamentos, vedações radiais de eixos.

 – Competitivo: Testes de máximo desempenho, padronizados e relacionados à aplica-
ção em condições extremas.

 – Competência: Serviços personalizados e de consultoria, seleção ótima de produtos, 
ampla gama de lubrificantes, treinamento de pessoal.

Aplicação Produto Óleo	de	base Temperatura	
operacional

Propriedades

Engrenagens, 
Rolamentos, 
Vedações

Klüberoil GEM 1N ISO VG 
46 a 1000

Mineral -15 a 100 ºC
  5 a 212 ºF

Óleo mineral, elevada capacidade de carga de 
atrito, FZG ≥ 14, API GL4 – resistência contra 
microcorrosão e temperaturas médias

Klübersynth GEM 2 ISO 
VG 220, 320

Sintética -30 a 130 ºC 
-22 a 266 ºF

Óleo sintético BIODEGRADÁVEL à base de 
éster; excelente proteção contra desgaste, 
resistência contra micro corrosão e elevadas 
temperaturas

Klubersynth GEM 4 N ISO 
VG 32 a 680

Sintética -50 a 140 ºC 
-58 a 284 ºF

Óleo sintético à base de PAO; elevada 
capacidade de carga de atrito, FZG ≥ 14, 
resistência contra microcorrosão, temperaturas e 
cargas extremas

Klubersynth GH 6 ISO VG 
22 a 1500

Sintética -55 a 160 ºC 
-67 a 320 ºF

Óleo sintético à base de poliglicol; elevada 
capacidade de carga de atrito, FZG ≥ 14, 
API GL 5, resistência contra microcorrosão, 
temperaturas e cargas extremas

Atualmente, há cinco requisitos específicos que são considerados primordiais quando 
nos referimos à lubrificação de caixas de engrenagem:

 – Carga de atrito – determinada no teste de carga de atrito FZG
 – Microcorrosão – determinada no teste de micro corrosão FVA
 – Vida útil de rolamentos – determinada no teste de desgaste e de vida útil FAG FE 8
 – Comportamento do desgaste em engrenagens de dentes retos – determinado de 

acordo com o teste de desgaste de baixa velocidade DGMK
 – Falha prematura de vedações radiais de eixos – compatibilidade com elastômeros em 

aplicações dinâmicas testadas por Freudenberg

As nossas atividades mais recentes de 
desenvolvimento e testes se concentraram 
nos óleos lubrificantes Klüberoil GEM 1 
N, Klübersynth GEM 2, GEM 4 N e GH 6; 
esses produtos atendem e superam os re-
quisitos de fabricantes e operadores desse 
tipo de equipamento.
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Editor e direitos autorais ©:
Klüber Lubrication München SE & Co. KG

Reimpressões, no todo ou em parte, são permitidas 
apenas mediante consulta prévia à Klüber Lubrication 
München SE & Co. KG e se a fonte for indicada, mediante 
envio de comprovante.

Os dados neste documento estão fundamentados em 
nossa experiência e conhecimento gerais na ocasião da 
publicação e se destinam apenas ao fornecimento de 
informações de possíveis aplicações para um leitor com 
experiência técnica. Não constituem qualquer garantia 
das propriedades do produto, nem eximem o usuário da 
obrigação de executar testes preliminares de campo com 
o produto selecionado para uma aplicação específica. To-
dos os dados são valores de referência que dependem da 
composição do lubrificante, do uso previsto e do método 
de aplicação. Os valores técnicos dos lubrificantes são al-
terados de acordo com as cargas mecânicas, dinâmicas, 
químicas e térmicas, bem como em função do tempo e da 
pressão. Essas alterações podem afetar a função de um 
componente. Recomendamos que entre em contato co-
nosco com o objetivo de discutir a sua aplicação específi-
ca. Se possível, teremos prazer em fornecer uma amostra 
para teste mediante solicitação. Os produtos da Klüber 
Lubrication são aperfeiçoados de maneira contínua. Assim 
sendo, a Klüber Lubrication se reserva o direito de alterar 
todas as informações técnicas contidas neste documento 
sem prévio aviso.

Klüber Lubrication München SE & Co. KG
Geisenhausenerstraße 7
81379 München
Alemanha

Tribunal de primeira instância local em Munique, Alemanha
Certificado de registro 46624



www.klueber.comwww.klueber.com
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Klüber Lubrication – your global specialist

As soluções tribológicas inovadoras são a nossa paixão. Por meio de contatos e consultas 
pessoais, ajudamos os nossos clientes a obterem sucesso em todo o mundo, em todas as 
indústrias e mercados. Com os nossos conceitos técnicos ambiciosos e equipes experientes 
e competentes, temos atendido às exigências cada vez maiores, fabricando lubrificantes 
eficientes e de alto desempenho por mais de 80 anos.

Uma empresa do grupo Freudenberg


