
SKF SYSTEM 24
Série SKF LAGD 

Lubrificadores automáticos por 
ponto único acionados a gás
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Geralmente, o impacto da lubrificação nos custos totais de propriedade é subestimado.

Considere os custos relacionados com:  
• Aplicação de lubrificante: mão de obra, desperdício de lubrificante, 

impacto ambiental e, até mesmo, acidentes causados por excesso de 
lubrificação e derramamento. 

• Custo total de propriedade

• Consumo de energia
• Parada de máquina
• Deterioração de produto

• Desgaste prematuro
• Peças de reposição 
• Custos de substituição
• Mão de obra

• Lubrificante
• Método
• Identificação
• Treinamento

Impacto

Operação total

Máquina

Componente de / rolamento

Práticas de  
lubrificação

A importância da lubrificação

O motivo dessa supervisão pode se limitar ao impacto que normalmente 
as aquisições de lubrificante têm com relação ao orçamento total de 
manutenção. Em média, as aquisições de lubrificante chegam a meros 
3%. Entretanto, cerca de 40%  dos totais de manutenção é influenciado 
pelas atividades de lubrificação: Além dos custos de lubrificação, metade 
dos componentes adquiridos requerem relubrificação (20%); a maior  
parte das horas extras de mão de obra resulta de falhas nas máquinas, 
causadas pela lubrificação inadequada (15%); e cerca de 5% dos custos  
de mão de obra podem ser atribuídos às atividades de lubrificação (1,5%).

A influência das atividades de lubrificação na confiabilidade da 
máquina é ainda maior. Geralmente, aceita-se que até 50% das  
falhas de rolamento prematuras sejam causadas por práticas 
incorretas ou contaminação. Isso está estreitamente relacionado  
com o tipo de lubrificante e com a maneira como o mesmo é usado.

Horas extras de mão de obra 
15%

Mão de obra
30%

Lubrificantes
1–3%

Orçamento de manutenção total

Pequenas melhorias podem ter um grande impacto

Lubrificação 
insuficiente

36%

Ajuste 
inadequado

16% Contaminação
14%

Falha prematura de rolamento

Fadiga
34%

Materiais diversos
12–14%

• Consumo de energia devido ao excesso ou falta de lubrificação.
• Tempo parado, horas extras, custos de instalação e peças de reposição, 

causadas por falhas prematuras. 
• Produto acabado estragado, devido à contaminação com lubrificante.

Componentes
40%
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Melhora a limpeza, a precisão, a segurança e a confiabilidade

Benefícios dos lubrificadores automáticos

Lubrificação excessiva = superaquecimento, desperdício e poluição

Excelente  
lubrificação

Lubrificação automáticaLubrificação manual

Falta de lubrificação = desgaste, reparos prematuros, alto custo dos reparos

Investimento SKF SYSTEM 24
Consumo de lubrificante
Mão de obra para a lubrificação 
Custos com reparo de máquinas
Paralisação planejada
Paralisação não planejada

Lubrificação 
manual

Lubrificação 
automática

Redução dos riscos de falha

Reduza os custos com o SKF SYSTEM 24

O que a lubrificação automática pode fazer por você?

• Melhor desempenho: Diferente da 
lubrificação manual, um fornecimento 
contínuo e preciso de pequenas quantidades 
de lubrificante fresco e limpo evita o 
sobreaquecimento, o desgaste e danos à 
vedação, causados pela lubrificação excessiva 
e o desgaste excessivo causado pela má 
lubrificação. Além disso, um fornecimento 
contínuo evita a entrada de contaminantes.  

• Confiabilidade: Em comparação com  
a lubrificação manual, os lubrificadores 
automáticos minimizam os riscos, tais como 
a contaminação cruzada, quantidades ou 
frequências inadequadas ou uma simples 
negligência com ponto de lubrificação. 

• Economia com mão de obra: Os recursos 
humanos podem ser dedicados a atividades 
com maior valor agregado, como a análise 
de óleo ou controle de contaminação.

• Segurança: Algumas tarefas de relubrificação 
podem implicar em riscos de segurança ou  
as máquinas precisam ser desligadas para a 
lubrificação. Da mesma forma, evitando-se  
a lubrificação excessiva, é possível manter a 
aplicação limpa e em ordem, minimizando-
se, assim, o risco de acidentes.   

• Meio ambiente: Otimizando-se o consumo 
de lubrificante também reduz-se o impacto 
ao meio ambiente.

• Custo Total de Propriedade: Após 
considerar todos os benefícios descritos 
anteriormente, fica claro o grande impacto 
que a lubrificação automática pode ter sobre 
o TCO. Normalmente, a maior economia está 
relacionada com a redução no tempo de 
parada,  custos com o reparo de máquinas, 
mão de obra e consumo de lubrificante.

Redução de:
• Consumo de lubrificantes
• Derramamentos
• Risco de contaminação
• Erros humanos
• Falhas

Otimização do:
• Desempenho de máquina
• Quantidades e frequências
• Precisão
• Segurança
• Consumo de tempo



4

SKF SYSTEM 24 

O SKF SYSTEM 24 LAGD consiste de um recipiente transparente que 
contém um lubrificante específico e um cartucho que contém uma  
célula de gás eletroquímico. Uma vez ativado, as baterias internas são 
eletricamente conectadas e a produção de gás pode começar a gerar 
pressão, até que o pistão se mova, empurrando o lubrificante para 
dentro da aplicação. A taxa de produção de gás é proporcional à corrente 
elétrica. Consequentemente, cada posição do mostrador é designada 
para permitir um determinado fluxo de corrente, assim, ajustando-se  
o período de fornecimento entre um (1) e doze (12) meses.  

A parte mais importante do lubrificador é o lubrificante dentro do 
mesmo. O mesmo tem que se adequar à sua aplicação e ao dispositivo 
de dosagem. Consequentemente, todos os lubrificantes da SKF da linha 
básica foram cuidadosamente testados para fornecer um desempenho 
ininterrupto do lubrificador. O fornecimento personalizado com 
lubrificantes adicionais pode ser disponibilizado sob encomenda.

Selecione o lubrificante mais adequado para a sua aplicação por 
intermédio da ferramenta on-line: SKF LubeSelect para graxas SKF. 
SKF SYSTEM 24 através da ferramenta on-line: SKF DialSet. 

Principais características

• Instalação sem ferramentas
• Passível de interrupção
• As informações detalhadas na etiqueta minimizam os riscos de 

instalação incorreta
• Projetado e testado para as mais rígidas condições reais de trabalho 
• IP 68 – ATEX à prova de poeira e água, aprovado para a zona 0
• Mostrador de fácil leitura
• Baterias removíveis para um descarte ecologicamente correto
• Anel superior especialmente projetado para uma excelente aderência
• O recipiente transparente facilita as tarefas de inspeção

Designação LAGD 60 e LAGD 125

Capacidade da graxa
– LAGD 60 
– LAGD 125

 
60 ml (2 onças líquidas dos EUA)
125 ml (4.2 onças líquidas dos EUA)

Tempo de esvaziamento nominal Ajustável; 1 a 12 meses

Faixa de temperaturas ambiente
– LAGD 60/.. and LAGD 125/..

 
–20 a +60 °C (–5 a +140 °F)

Máxima pressão de operação 5 bar (75 psi) (na inicialização)

Mecanismo de acionamento Célula de gás produzindo gás inerte

Rosca de conexão R 1/4

Comprimento máximo da linha  
de alimentação com:
– graxa
– óleo

 
300 mm (11.8 pol.)
1 500 mm (59.1 pol.)

Aprovação intrinsicamente segura II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
II 1 D Ex ia IIIC T85°C Da
I M1 Ex ia I Ma

Certificado de examinacão do tipo EC Kema 07ATEX0132 X

Classe de proteção IP 68

Temperatura de armazenamento 
recomendada

 
20 °C (70 °F)

Tempo de armazenamento  
do lubrificador

 
2 anos

Peso LAGD 125 aprox 200 g (7.1 onças)
LAGD 60 aprox 130 g (4.6 onças)
Lubrificante incluído

Observação:  Para ótimo desempenho, as unidades SKF SYSTEM 24 LAGD preenchidas com LGHP 2 não devem ser expostas à temperaturas ambiente acima de 40 °C (105 °F),  
ou ter um ajuste de tempo superior a 6 meses.

Dados técnicos



LGWA 2

LGFP 2

LHMT 68

LHHT 265

LHFP 150

LGGB 2

LGEM 2

LGHB 2

LGHP 2

LGWM 2
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Lubrificantes SKF disponíveis para o SKF SYSTEM 24 

Graxa Descrição 60 ml 125 ml Aplicações típicas

Graxa do tipo EP  
para diversos usos 

LAGD 60/WA2  LAGD 125/WA2  Correias transportadoras
Motores elétricos
Bombas e ventiladores

Indústria de  
processamento  
de alimentos  

LAGD 60/FP2 LAGD 125/FP2  Equipamentos de processamento de alimentos
Máquinas de embalagem
Enchedoras

Biodegradável – LAGD 125/GB2  Equipamentos agrícolas e florestais
Equipamentos de construção e de terraplanagem
Tratamento de água e irrigação

Altas cargas,  
rotação baixas

LAGD 60/EM2  LAGD 125/EM2  Britadores de mandíbula
Máquinas de construção
Maquinário de vibração

Alta temperatura  
e carga, rótulas

LAGD 60/HB2  LAGD 125/HB2  Rótulas de aço sobre aço
Altas cargas e umidade 
Cargas de choque e vibração

Poliureia de alto  
desempenho  

LAGD 60/HP2   LAGD 125/HP2   Motores elétricos
Bombas
Ventiladores

Carga alta,  
temperatura ampla

– LAGD 125/WM2   Eixo principal de turbinas eólicas
Aplicações de carga pesada fora de estrada ou navais
Aplicações expostas à neve

Óleos de 
corrente Descrição 60 ml 125 ml Aplicações típicas

Óleo de temperatura  
média

LAGD 60/HMT68    LAGD 125/HMT68   Correntes e guias a temperatura média

Óleo de alta temperatura – LAGD 125/HHT26    Correntes sob altas temperaturas
Máquinas de embalagem
Enchedoras

Óleo compatível com 
alimentos, aprovado pela 
NSF como H1  

– LAGD 125/HFP15    Correntes e guias em fábricas de alimentos

Unidade vazia é adequada 
somente para preenchimento 
com óleo  

–  LAGD 125/U  A ser preenchido com óleo

Detalhes do pedido

Nota: Para fornecimentos personalizados, entre em contato com o seu distribuidor autorizado SKF.

Unidade de 60 ml

Unidade 
vazia
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Aplicações típicas para lubrificadores automáticos  

Geralmente, a necessidade de implantação de lubrificadores 
automáticos é motivada pela:
• Otimização de recursos humanos
• Aplicações que exigem confiabilidade, segurança ou que tenham 

implicações ambientais
• Aplicações abertas, onde o lubrificante não fica retido na aplicação, 

tais como correntes, rótulas, guias, etc.
• Condições operacionais que demandem relubrificações frequentes: 

 – Altas cargas e Altas Temperaturas que causam a degradação 
prematura do lubrificante

 – Aplicações de Alta Velocidade, uma vez que elas são extremamente 
sensíveis à lubrificação excessiva

 – Ambientes de trabalho com altos índices e contaminação

Produção automotiva

Construção

Alimentos e bebidas

• Ventiladores em seções de cabine de pintura
• Correntes
• Torres de refrigeração 
• Motores elétricos
• Bombas

• Guindastes
• Equipamento fora de estrada
• Rótulas
• Terminais de rótulas

• Ventiladores
• Correntes expostas à água
• Correntes de propulsão para correias transportadoras para garrafas
• Motores elétricos
• Máquinas de enchimento
• Rotuladoras 
• Fornos
• Paletizadores
• Bombas



LGWA 2

LGWA 2

LGWA 2

LGGB 2

LGGB 2

LGEM 2

LGEM 2

LGHB 2

LGHB 2

LGHB 2

LGHP 2

LGHP 2

LGHP 2

LGWM 2

LGWM 2
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Papel e celulose

Indústria siderúrgica

Indústria petroquímica, usinas nucleares e indústria farmacêutica

Indústria de mineração, processamento de minerais  
e indústria de cimento

• Correias transportadoras
• Gruas
• Ventiladores
• Bombas
• Equipamentos secundários
• Vedações de eixo (ex.: redutores de engrenagens)

• Gruas
• Rótulas
• Vedações de eixo (ex.: redutores de engrenagens)
• Fundidores
• Ventiladores de fornalha

• Torres de refrigeração
• Motores elétricos
• Ventiladores e sopradores
• Bombas
• Caixas de mancal 
• Vedações de eixo (ex.: redutores de engrenagens)

Indústria naval

• Equipamentos auxiliares de bordo
• Guindastes de portuários

• Correntes
• Correias transportadoras
• Britadores
• Ventiladores
• Gruas
• Carregadoras, caminhões, 

escavadeiras
• Betoneiras

• Embaladoras
• Rótulas e caixas de mancal
• Separadores
• Vedações de eixo  

(ex.: redutores de engrenagens)
• Peneiras vibratórias
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Exemplos de economia de custos  

Uma empresa de embalagens corrugadas tinha problemas com  
a vida útil dos rolamentos de suas esteiras transportadoras.  
A lubrificação incorreta foi identificada como a principal causa.  
Os rolamentos estavam sendo lubrificados de forma excessiva  
e a fábrica estava usando o tipo graxa errado.

Os lubrificadores automáticos da série SKF SYSTEM 24 LAGD  
foram instalados em 100 rolamentos. A vida útil dos rolamentos foi 
estendida, as compras de graxa foram reduzidas e a produtividade 
aumentou.

Os exemplos a seguir mostram como o SKF SYSTEM 24 ajuda os usuários finais a economizar 
dinheiro através de uma maior confiabilidade e disponibilidade. Você gostaria de fazer os cálculos 
de economia para o seu negócio? Entre em contato com o seu Distribuidor Autorizado SKF. 

Economia anual nos custos com rolamentos € 4 000 

Economia anual nos custos com graxa € 2 400 

Valor da maior disponibilidade de máquinas € 12 000 

Valor devido ao menor desperdício de produto € 6 000 

Total de benefícios € 24 400 

Investimento no SYSTEM 24 (€ 8 000)

Total do valor agregado € 16 400 

ROI (retorno sobre o investimento) 205%

Resumo do retorno sobre o investimento (ROI) para o período de um ano  

Argentina
Mineração
Bomba de mistura centrífuga 

Rolamentos danificados pela contaminação através  
das vedações

O SKF SYSTEM 24 gera um fornecimento contínuo  
de lubrificante através das vedações, mantendo os 
contaminantes no lado de fora. 

País
Segmento
Aplicação

Problema
 
 
Solução

Benefícios  (12 meses) Aumento da disponibilidade de produção – menos paradas não  planejadas € 34 128.00 

Aumento da disponibilidade de produção – menos paradas planejadas – 

Redução dos trabalhos relacionados com os reparos € 142.20 

Redução dos trabalhos com relação à lubrificação manual € 2 844.00 

Redução das despesas associadas com reparos – 

Consumo reduzido de lubrificante € 342.86 

Redução dos custos com descarte de lubrificante € 146.94 

Investimento (€ 1 264.55)

Total de benefícios  (12 meses) € 36 339.45 

Tempo de recuperação de investimento  (meses) 0.40

Caso 1

Isenção de responsabilidade: As moedas foram convertidas para Euros, visando 
manter a consistência. As taxas cambiais usadas são aquelas em vigor no momento 
da edição desta publicação. Quaisquer aumentos na economia e na rentabilidade 
mencionados são baseados nos resultados obtidos pelos clientes da SKF e não 
constituem uma garantia de que quaisquer resultados futuros serão os mesmos.  
Os seus custos particulares podem variar.
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Caso 2

Caso 3

Brasil 
Mineração, processamento de minerais 
Pontos múltiplos de lubrificação 

As condições ambientais requerem uma relubrificação frequente. Entretanto, 
devido à grande quantidade de tarefas de relubrificação e pessoal disponível 
limitado, geralmente, essas tarefas não foram realizadas dentro dos prazos.  
Essa situação gerou falhas nos rolamentos e paradas de máquinas. 

Tarefas mecânicas repetitivas como a relubrificação são perfeitas candidatas à 
automação, gerando mais tempo livre para o pessoal. Além disso, ao implantar o 
SKF SYSTEM 24, os técnicos em lubrificação podem dedicar mais tempo às tarefas 
com maior valor agregado, como a lubrificação preditiva (análise de óleo) ou 
controle de contaminação (filtragem). 

País
Segmento
Aplicação

Problema
 

Solução

Benefícios  (12 meses) Aumento da disponibilidade de produção – menos paradas não  planejadas € 66 000.00 

Aumento da disponibilidade de produção – menos paradas planejadas € 22 000.00 

Redução dos trabalhos relacionados com os reparos € 704.00 

Redução dos trabalhos com relação à lubrificação manual € 220.00 

Redução das despesas associadas com reparos € 1 760.00 

Consumo reduzido de lubrificante € 2 184.60 

Redução dos custos com descarte de lubrificante € 708.40 

Investimento (€ 2 904.00)

Total de benefícios  (12 meses) € 90 673.00 

Tempo de recuperação de investimento  (meses) 0.37

Alemanha 
Manuseio de materiais 
Empresa de reciclagem – máquina retalhadora   

A lubrificação estava comprometida, devido à combinação de cargas altas e de 
choque com baixas temperaturas. Um fornecimento contínuo, mesmo a -10 °C, 
era necessário.
  
O SKF SYSTEM 24 equipado com a graxa SKF LGEM 2 foi escolhido como uma 
solução adequada para o fornecimento de lubrificante sob essas condições 
adversas.

País
Segmento
Aplicação

Problema
 

Solução

Benefícios  (12 meses) Aumento da disponibilidade de produção – menos paradas não  planejadas € 50 000.00 

Aumento da disponibilidade de produção – menos paradas planejadas – 

Redução dos trabalhos relacionados com os reparos € 30 000.00 

Redução dos trabalhos com relação à lubrificação manual € 5 000.00 

Redução das despesas associadas com reparos € 2 000.00 

Consumo reduzido de lubrificante – 

Redução dos custos com descarte de lubrificante – 

Investimento (€ 3 330.00)

Total de benefícios  (12 meses) € 83 670.00 

Tempo de recuperação de investimento  (meses) 0.46
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LAPN 1/4 Pino G 1/4 – G 1/4

LAPN 1/2 Pino G 1/4 – G 1/2

LAPN 1/4 UNF Pino G 1/4 – 1/4 UNF 

LAPN 3/8 Pino G 1/4 – G 3/8 

LAPN 6 Pino G 1/4 – M6 

LAPN 8 Pino G 1/4 – M8 

LAPN 8x1 Pino G 1/4 – M8 ™ 1 

LAPN 10 Pino G 1/4 – M10 

LAPN 10x1 Pino G 1/4 – M10 ™ 1 

LAPN 12 Pino G 1/4 – M12 

LAPN 12x1.5 Pino G 1/4 – M12 ™ 1,5 

LAPA 45 Conexão angular de 45°

LAPA 90 Conexão angular de 90°

LAPE 35 Extensão de 35 mm 

LAPE 50 Extensão de 50 mm 

LAPF F 1/4 Conexão de tubo  
fêmea G 1/4

LAPF M 1/8 Conexão de tubo  
macho G 1/8

LAPF M 1/4 Conexão de tubo  
macho G 1/4

LAPF M 3/8 Conexão de tubo  
macho G 3/8

LAPG 1/4 Pino graxeiro G 1/4

LAPM 2 Conexão Y

LAPN 1/8 Pino G 1/4 – G 1/8 

8 mm

G 
1/4

8 mm

G 
1/4

8 mm

G 
1/8

8 mm

G 
3/8

R 
1/4

DIN 71412

G 
1/4

G 
1/8

G 
1/4

G 
1/2

G 
1/4

G 
1/4

Conectores

G 
1/4

1/4"–28 UNF

G 
1/4

G 
3/8

G 
1/4

M6

G 
1/4

M8

G 1/4

M8™1

G 
1/4

M10

G 
1/4

M10™1

G 
1/4

M12

G 
1/4

M12™1,5

Acessórios 
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LAPC 50 Fixador

LAPP 4 Base de proteção

LAPP 6  Tampa de proteção

LAPT 1000  Tubo flexível, 1 000 mm de 
comprimento,  
8 ™ 6 mm

Dispositivos de montagem e proteção

8 mm

6 mm

50 mmLAPB 3x4E1 Escova 30 ™ 40 mm

LAPB 3x7E1 Escova 30 ™ 60 mm

LAPB 3x10E1 Escova 30 ™ 100 mm

LAPB 5-16E1 Escova de elevador,   
diferença de 5–16 mm

LAPB D2 Escova arredondada  
Ø20 mm

LAPV 1/4 Válvula de retenção G 1/4

LAPV 1/8 Válvula de retenção G 1/8 

Pincéis  (para aplicações de óleo)

Válvulas antirretorno  (para aplicações de óleo)

G 1/4

G 1/4

G 1/4

G 1/8

G 1/4 

20
 m

m
 (0

.8
 in

)

30 m
m

(1.2 in)

40 mm(1.6 in)

20
 m

m
 (0

.8
 in

)

30 mm

(1.2 in)

60 mm(2.4 in)

G 1/4 

20
 m

m
 (0

.8
 in

)

30 mm

(1.2 in)

60 mm(2.4 in)

G 1/4 

G 1/4 



www.mapro.skf.com  ·  skf.com/mount  ·  skf.com/lubrication

O SKF DialSet foi criado para ajudá-lo a configurar seus lubrificadores 
automáticos da SKF. Após selecionar os critérios e a graxa apropriados para  
a sua aplicação, o programa fornece a você as configurações corretas para  
os seus lubrificadores automáticos SKF. Ele também fornece uma ferramenta 
rápida e fácil para calcular intervalos e quantidade de relubrificação.

• Permite o cálculo rápido dos intervalos  
de relubrificação com base nas condições 
operacionais da sua aplicação

• Os cálculos são baseados nas teorias  
de lubrificação da SKF

• Os intervalos de lubrificação calculados 
dependem das propriedades da graxa 
escolhida, minimizando assim o risco  
de falta ou excesso de lubrificação e 
otimizando o consumo da graxa

DialSet stand-alone
A versão stand-alone do DialSet está disponí-
vel em 11 idiomas: inglês, francês, alemão, ita-
liano, espanhol, sueco, português, russo, chi-
nês, japonês e  tailandês. O programa é 
adequado para PCs com sistema operacional 
MS Windows 98 e versões mais recentes. 
Faça download do programa em  
www.mapro.skf.com

DialSet on-line
DialSet também está disponível on-line no 
idioma inglês. O programa pode ser acessado 
gratuitamente em www.mapro.skf.com   

Ferramenta rápida para cálculo de relubrificação

• Os cálculos levam em consideração os 
sistemas de lubrificação automática  
SKF e as taxas de dosagem de graxa, 
facilitando a seleção da configuração correta 
para o lubrificador

• A quantidade de graxa recomendada 
depende da posição de reabastecimento da 
graxa. Para melhor consumo da graxa, use a 
posição lateral ou W33

• Inclui uma lista completa dos acessórios do 
SKF SYSTEM 24

• Disponível on-line ou por meio de download 
em www.skf.com/lubrication

DialSet para smartphones
Para smartphones, os apps estão disponíveis 
em inglês para iPhone e Android.

Preparar

Aprontar

Pronto

® SKF é uma marca registrada do Grupo SKF.
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