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Descrição

O sistema de pulverização é um processo moderno, 
seguro e efi ciente para substituir métodos convencionais 
para a aplicação de óleo ou graxa em equipamentos com 
grandes superfícies de atrito como engrenamentos de 
moinhos nas industrias de cimento e mineração, moendas 
em industrias açúcar e álcool, correntes e outros.

É formado basicamente por uma bomba pneumática adap-
tável a tambores comerciais de 200l, uma barra de pulve-
rização com um número variável de pulverizadores, uma 
unidade hidráulico-pneumática, montada em gabinete me-
tálico contendo um distribuidor progressivo para dosagem 
do lubrifi cante, um conjunto de acessórios para prepara-
ção e regulagem do ar comprimido destinado a bomba e 
aos pulverizadores e um controlador (opcional). Todos es-
ses componentes são interligados entre si através de um 
conjunto de mangueiras e terminais.

Funcionamento

O sistema, compreendendo todos os componentes acima 
descritos, são interligados entre si e aos pontos de lubrifi -
cação, formando uma rede hidráulica para condução, do-
sagem e aplicação do lubrifi cante.

Para operar, o fl uxo proveniente da bomba é dirigido dire-
tamente à linha principal, pressurizando-a e fazendo com 
que os pistões do distribuidor desloquem-se até seus cur-
sos máximos, injetando o lubrifi cante nos pulverizadores, 
concluindo  um ciclo de operação. 

O consumo de lubrifi cante no sistema é decorrente dos 
ciclos de funcionamento dos distribuidores.

Os ciclos são determinados por um controlador (opcional) 
ou PLC do próprio equipamento, que também monitora 
o sistema e assegura seu perfeito funcionamento e, que 
após a sua conclusão, manterá a linha de ar comprimido 
ativada por mais 15 segundos, a fi m de promover a limpe-
za do bico do pulverizador, impedindo a sua obstrução por 
resecamento de resíduos do lubrifi cante

Especifi cações

Lubrifi cante  Óleo ou Graxa até NLGI-2

Pulverizador Automático/ Semi-automático

Volume Pulverizado Conforme fonte

Montagem Qualquer posição

Consumo e pressão de ar Catalogo 56.203 

Gabinete de proteção Metálico 

Painel Fechado

Painel Aberto



Sujeito a alterações sem prévio aviso.

Esquema típico de montagem
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DISCO PARA FIXAR E REGULAR ANGULO
DA BARRA DOS PULVERIZADORES

BOMBA PNEUMÁTICA

LINHA DE AR

LINHA DE GRAXA

LINHA DE AR

Face da Engrenagem

PAINEL
ENTRADA
DE AR

DISTRIBUIDOR 

GARTEC SISTEMAS DE LUBRIFICAÇÃO LTDA-ME 
Rua Barrinha, 196 - Bairro Jaraguá 
Belo Horizonte - MG - CEP 31270-070 
Tel.: (31) 3441-8257 - Fax: (31) 3441-1914 
e-mail: gartec@gartec.com.br 


