
 

 

          Campos inteiramente novos de 
aplicação para robôs 

Campos totalmente novos de aplicação para 
robôs - 

ELKALUB desenvolve lubrificantes H1 para 
engrenagens robóticas 

O LFC 92100 e o LFC 921000 são dois novos óleos 
de alto desempenho para a lubrificação de 
engrenagens robóticas. Notavelmente, estes óleos 
estão ainda certificados pela H1! 

Até agora, havia apenas lubrificantes 
convencionais disponíveis para robôs. Por esse 
motivo, seu uso nas indústrias farmacêutica e de 
processamento de alimentos não era 
permitido. Com estes dois óleos recém-
desenvolvidos, os engenheiros mecânicos têm 
novas oportunidades de aplicação à sua 
disposição. 

 

Vöhringen, maio de 2016: A ELKALUB apresenta dois 
novos óleos lubrificantes com certificação H1. Com 
isso, a empresa especializada em lubrificantes de alto 
desempenho está entre os primeiros fabricantes a 
oferecer lubrificantes que podem ser utilizados para 
robôs nas indústrias farmacêutica e de 
processamento de alimentos. Os novos óleos LFC 
92100 e LFC 921000 são usados para lubrificar 
engrenagens helicoidais e sem-fim. Há mais de um 
ano, ambos os óleos têm sido utilizados em robôs de um fabricante de renome internacional sem 
problemas e, portanto, mostraram sua adequação prática de maneira convincente. 

Muito trabalho manual ainda é necessário nas indústrias farmacêuticas e de processamento de 
alimentos. Consequentemente, o potencial de automação, particularmente no que diz respeito à 
automação flexível por robôs, é alto. Certificação HACCP de processos de fabricação é obrigatória 
nessas indústrias. Isso quase sempre requer o uso de lubrificantes H1. Os novos óleos LFC 92100 e LFC 
921000 permitem a automação de uma parte muito maior dos processos. A ELKALUB estima que as 
novas oportunidades de aplicação nas indústrias farmacêuticas e de processamento de alimentos levarão 
a um aumento na procura por lubrificantes certificados H1. Por esse motivo, a empresa também vai 
implementar mais grades de viscosidade ao seu portfólio de produtos. 

Os requisitos para lubrificantes em engrenagens robóticas são rigorosos - pequenas tolerâncias 
combinadas com altas velocidades, acelerações e forças. Ao mesmo tempo, os robôs precisam trabalhar 
com alta precisão. Somente lubrificantes convencionais poderiam atender a esses requisitos - até 
agora. Combinando óleos sintéticos de alta qualidade com aditivos bem balanceados, a ELKALUB agora 
é capaz de oferecer óleos compatíveis com as capacidades dos lubrificantes convencionais. 

Por favor, entre em contacto connosco para produtos e informações adicionais. 

 

ELKALUB LFC 921000  
ELKALUB 92100    

 

 

 


