EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES

Uma empresa nacional, especializada em lubrificantes
especiais e sistemas de lubrificação para os setores de
Cimento, Mineração, Fertilizantes e Sucro-alcooleiro,
apóia o desenvolvimento e aumenta a produtividade
de sua empresa, ao trazer melhor desempenho e
longevidade às suas engrenagens.

A national company specialized in special lubricants
and lubrication systems for Cement, Mining,
Fertilizers, and Sugar-alcohol sectors supports the
development and increases your company productivity
by bringing a higher performance and longevity for
your gears.

A D&K avalia a superfície de contato dos flancos dos
dentes das engrenagens, produz e fornece lubrificantes
especiais de alta tecnologia, desenvolve sistemas de
lubrificação e garante seu perfeito funcionamento com
assistência técnica preventiva.

D&K assesses the contact surface of flanks of gear
teeth, produces and supplies special high-technology
lubricants, develops lubrication systems and
guarantees their perfect operation with preventive
technical assistance.

O nosso trabalho é completo, feito de forma responsável
e personalizada, tornando possível a redução do atrito
e desgaste das engrenagens, mesmo exercendo
forças extremas. Como resultado, sua empresa atinge
economia de recursos e maior segurança no processo
produtivo.

Our work is complete, accomplished in a committed
and personalized way, making possible a reduction of
attrition and wastage of gears, even in extreme force
cases. As a result, your company reaches a resource
economy and a higher security in its production
process.

Onde houver engrenagens em movimento,
a D&K apresentará soluções completas e
inovadoras.

Where there are moving gears, D&K will
present complete and innovative solutions

A importância da lubrificação

The importance of lubrication

Redução do atrito, aumento da economia!

Reduction of attrition, increasing of savings!

Quando as superfícies de contato das engrenagens se
movimentam, produzem a fricção ou atrito, e esta gera
calor e causa desgaste. O lubrificante é então colocado
entre as superfícies para reduzir o atrito e proporcionar
o deslizamento suave e fácil, com o mínimo desgaste e
mantendo a temperatura normal.

When contact surfaces of gears are moving, they
produce friction or attrition, and this generates
heat and causes wastage. Thus, the lubricant is put
between the surfaces in order to reduce the attrition
and allow an easy and soft slide movement with a
minimum wastage, keeping the normal temperature.

Tanto o desgaste excessivo quanto as deformações
nos flancos dos dentes podem ser evitados quando
as superfícies, nas condições normais de trabalho,
se mantém totalmente separadas pelo lubrificante.
Porém, sob pressões extremas este fenômeno ocorre
raramente, já que os equipamentos de produção dos
setores de base estão sempre expostos a grandes
cargas e baixas velocidades.

As much the excessive wastage as deformations
in the teeth flanks can be avoided when surfaces,
in normal conditions of operation, are kept totally
separated by the lubricant. However, under extreme
pressures, this phenomenon occurs rarely, although
the production equipments of base sectors are
always exposed to huge loads and low speeds.

Por este motivo, é da maior importância que, não
somente os lubrificantes, seus componentes e suas
propriedades, mas também os métodos de aplicação
com os quais este lubrificante será levado aos flancos
dos dentes das grandes engrenagens estejam
perfeitamente ajustados às características do
equipamento, de seu uso e do ambiente em que se
encontra.

Pensando em todas estas características
críticas, a D&K utiliza sua experiência
para desenvolver um programa efetivo
de lubrificação para o bom desempenho
e durabilidade dos equipamentos. Está
constantemente criando especificações
de lubrificantes, sistemas eficientes de
lubrificação e promovendo um atendimento
diferenciado para que os seus clientes
atinjam máxima produtividade
com o menor custo.

Because of that, it is very important that not only
the application of lubricants, its components and
properties, but also methods by which the lubricant
will be conducted to the teeth flanks of big gears are
perfectly fit to the equipment characteristics, to its
use and to the environment where it is settled.

By thinking in all such critical
characteristics, D&K uses its experience to
develop an effective program of lubrication
for good performance and durability
of equipments. It is always creating
lubrication specifications, efficient systems
of lubrication and promoting a differential
treatment in order to its clients reach the
maximum productivity with the least cost.

Indicação

Indication

Partículas em suspensão no ar, temperaturas
elevadas, cargas extremas. Os produtos da D&K
são desenvolvidos para máximo desempenho
nessas condições.

Suspended particles in air, high temperatures,
and extreme loads. D&K products are developed
for the maximum performance in such conditions.
After a careful alignment of gears, it’s
time to choose the lubricant that is able to
lengthen its useful life. By compounding
a complete line of products, we offer
suitable products and techniques for each
operational phase.

Após o cuidadoso alinhamento das
engrenagens, começa a escolha do lubrificante
que deve prolongar sua vida útil. Compondo
uma linha de produtos completa, oferecemos
produtos e técnicas adequadas para cada fase
operacional.
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1ª Fase

1st Phase

IMPREGNAÇÃO

IMPREGNATION

Antes da partida do equipamento, na primeira demão,
o lubrificante D&K-PL-2 atua de forma eficiente,
colocando as coroas dentadas em movimentos sem
danos, compensando cargas localizadas encontradas
em engrenagens de grande potência. Por melhor e mais
cuidadosa que tenha sido a fabricação, as engrenagens
apresentam pequenas imperfeições que podem ser
minimizadas ou até eliminadas com o uso do lubrificante
e aplicação corretos.

Before the startup of the equipment in the primer
painting, the D&K-PL-2 lubricant actuates in an
efficient way by moving the crown wheels with no
damage, equalizing loads found in high potency
gears. Even in case of extreme careful and suitable
manufacturing, the gears present small defects that
can be minimized or even removed by using correct
lubricant and applications.
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Quantidade | Quantity |Kg|
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2ª Fase

2nd Phase

AMACIAMENTO

SMOOTHING

As grandes dimensões das coroas e sua rugosidade
inicial reduzem a taxa de contato entre os flancos dos
dentes da engrenagem para cerca de 50% a 60%. Por
isso, o amaciamento é comprovadamente uma fase
decisiva para aumentar a resistência e a capacidade
das engrenagens. Logo ao entrar em trabalho, a
engrenagem precisa de cuidados especiais com
D&K-RL-00. A rugosidade da superfície dos flancos
diminui substancialmente, eliminando ligeiras
deformações e aumentando significativamente a área
de contato.

The big dimensions of crowns and their initial
roughness reduce the rate of contact between
the flanks of the gear teeth for about 50% to
60%. Because of this, the smoothing is provenly a
conclusive phase to increase the resistance and the
gears capacity. Just when it starts its operation,
the gear needs special cares with D&K-RL-00 use.
The roughness of the surface of flanks decreases
enormously, thus removing small deformations and
increasing enormously the contact area.

Existe ainda o sistema de amaciamento
rápido D&K-SAR, que consiste na
aplicação de produtos específicos por
técnico devidamente treinado. Esta técnica
vem sendo mais utilizada pela D&K, pois
preserva os sistemas de lubrificação
automática contra o desgaste gerado pelos
lubrificantes de amaciamento.

There is also a fast D&K-SAR smoothing
system which consists in the application
of specific products by a duly prepared
technician. Such a technique has been the
most used by D&K because it preserves
automatic lubrication systems against
the wastage generated by the smoothing
lubricants.

D&K-RL-00 | D&K-SAR
Depois/After
0,8 mm

0,8 mm

Antes/Before

Aproximadamente 50% de apoio | Around 50% of support

Aproximadamente 80% de apoio | Around 80% of support

D&K-RL-00
Carga Moedora
50% a 60%
70% a 80%
90% a 100%

D&K-RL-00
Grinding charge
From 50% to 60%

Período de amaciamento
Aproximadamente 70h
Aproximadamente 120h
Aproximadamente 160h

Contato alcançado %
50% a 60%
70%
80%

D&K-SAR
Carga Moedora Período de amaciamento Contato alcançado %
90% a 100%
Aproximadamente 4h
90%

Smoothing period
Around 70h

Contact reached %
from 50% to 60%

From 70% to 80%

Around 120h

70%

From 90% to 100%

Around 160h

80%

D&K-SAR
Grinding charge
From 90% to 100%

Smoothing period
Around 4h

Contact reached %
90%
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Largura dos flancos dos dentes | Width of flanks of teeth |mm|
Para acionamentos compostos por Coroa e 2 Pinhões
em Moinhos de Bola/Barras 1,2 g/h - mm.

Pair of gears with duble pinion
for balls/ bars mills 1,2 g/h - mm

Para acionamentos compostos por Coroa e 2 Pinhões
em Fornos, Secadores e Resfriadores 0,9 g/h - mm.

Pair of gears with duble pinion
for furnaces/ dryers / coolers 0,9 g/h - mm

Para acionamentos compostos por Coroa e 1 Pinhão
em Moinhos de Bola/Barras 0,8 g/h - mm.

Pair of gears with one pinion
for balls/ bars mills 0,8 g/h - mm

Para acionamentos compostos por Coroa e 1 Pinhão
em Fornos, Secadores e Resfriadores 0,6 g/h - mm.

Pair of gears with one pinion
for furnaces/ dryers / coolers 0,6 g/h - mm

Quantidade | Quantity |Kg/24h|

Quantidade | Quantity |Kg/350h|

ESPECIFICAÇÃO DA QUANTIDADE SPECIFICATION of LUBRICATION
DE LUBRIFICANTE
Quantity

3ª Fase

3rd Phase

OPERAÇÃO

OPERATION

Após a impregnação e o amaciamento, vem uma fase
que merece também bastante atenção: a seleção do
lubrificante de serviço. Este processo é iniciado quando
a área de contato atinge cerca de 80% a 85% e não
exige uma pausa ou mesmo limpeza do maquinário na
transição de fases.

After the impregnation and the smoothing, it comes a
phase that also needs a lot of attention: the selection
of the lubricant for service. This process is started
when the contact area reaches around 80% to 85%
and does not need a pause or even cleaning of
machinery in the transition of phases.

O lubrificante de serviço é responsável por manter o
pleno funcionamento e o mínimo atrito entre as peças
do conjunto. A seleção do lubrificante correto depende
da análise de uma série de fatores do processo: carga,
velocidade, temperatura e contaminação.
Conhecedora de todas essas variáveis e de suas
implicações, a D&K determina os produtos D&K-GH-50,
D&K-GH-25 ou D&K-OHV-16 e ainda desenvolve novos
produtos ajustando suas fórmulas e garantindo o melhor
desempenho possível.

The lubricant for service is used to keep the complete
operation and the least attrition between the pieces
of set. The selection of the correct lubricant depends
on the analysis of several elements of the process:
load, speed, temperature, and contamination.
D&K, knowing all these variables and their
implications, indicates the products D&K-GH-50,
D&K-GH-25 or D&K-OHV-16 and also develops new
products by fitting its formulae, guaranteeing a better
performance.

Quantidade | Quantity |Kg/h|
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ESPECIFICAÇÃO DA QUANTIDADE SPECIFICATION of LUBRICATION
DE LUBRIFICANTE
Quantity

Atualmente, existem produtos capazes
de corrigir e reparar danos nos flancos
dos dentes, só possíveis, anteriormente,
por meio de procedimentos mecânicos.
Com alta tecnologia em sua fórmula, o
produto de reparo D&K GRP, é capaz de
acondicionar superfícies gravemente
marcadas, de forma que a as transmissões
possam ocorrer de maneira satisfatória,
além de prevenir novas avarias. Graças
ao seu efeito químico corrosivo, em pouco
tempo o flanco atinge uma boa superfície
de contato apenas controlando-se a
quantidade e o tempo de aplicação.

There are currently products able to correct
and repair damages in the teeth flanks, only
previously possible by means of mechanical
procedures. With high technology in its
formula, the D&K GRP repair product is able
to work on surfaces seriously damaged in
order to the transmissions could happen in
a satisfactory way, avoiding new damages.
Thanks to its corrosive chemical effect, in a
short time the flank reaches a good contact
surface just controlling the quantity and the
time of application.

Sistema de lubrificação
automática

Automatic lubrication
system

A lubrificação centralizada é um método seguro e
eficiente, que consiste na aplicação do lubrificante
em todos os pontos de atrito das engrenagens com
quantidade, pressão e freqüência corretas, por meio de
equipamento previamente projetado.

Centralized lubrication is a safe and efficient
method that consists in application of the lubricant
in all attrition points of gears with correct quantity,
pressure and frequency by means of the equipment
previously projected.

O sistema de lubrificação automática da D&K
produz um filme ideal de lubrificante entre os
flancos dos dentes das engrenagens, protegendoas por intermédio desse filme, contra temperaturas
acima do normal, desgaste por interferência,
proteção contra a corrosão, limpeza contra
contaminantes e umidade, evitando assim falhas
nas superfícies de contato e permitindo um trabalho
suave e macio, gerando maior proteção dos
equipamentos, mesmo sob circunstâncias extremas.

The D&K automatic lubrication system produces
a suitable lubrication film between the teeth
flanks of gears, protecting them by means of this
film against above-the-average temperatures,
wastage by interference, protection against
corrosion, cleaning against contaminant
products and moisture, thus avoiding failures
on the contact surfaces and allowing a soft and
clean operation, producing more protection for
the equipments, even in extreme circumstances.

A lubrificação centralizada consiste em: uma
estação de bombeamento que fornece lubrificante,
automaticamente, por uma linha de alimentação, até
os distribuidores e, em seguida, aos bicos injetores,
que lançam, com a força de ar comprimido, o
lubrificante sobre os flancos de contato dos dentes
das engrenagens. Este sistema permite um controle
preciso da quantidade de lubrificante requerida pelo
equipamento.

The centralized lubrication consists in: a pumping
station that supplies lubricant automatically by
means of a feed line up to distributors and next to
the jet nozzles that spear the lubricant on the contact
flanks of the gear teeth, thanks to compressed air
force. This system allows an accurate control of the
lubricant quantity required by the equipment.

Lubrificação com a quantidade e
freqüência ideal para seu equipamento.

Lubrication with ideal quantity and
frequency for your equipment

PINHÃO

PINHÃO

220 - 60hz

Placa de montagem
dos bicos e
acessórios

AR COMPRIMIDO MAX. 6 bar

Bomba
Propulsora
Penumática de
Transferência

Unidade de bombeamento e acessórios
serão instalados em cabine própria,
protegido contra intempéries, internas e externas.

ø 3/8’
ou 10mm

Placa de montagem
dos bicos e
acessórios

Garantir a lubrificação constante e precisa
em suas engrenagens é muito importante
para assegurar a produtividade de sua
empresa e esta é a especialidade da D&K.

It is very important to assure the constant
and accurate lubrication in your gears in
order to guarantee productivity for your
company. This is the specialty of D&K.

Fáceis de entender e com alarmes para momentos
de falhas, o sistema de lubrificação é seguro e eficaz.
Quando seguidas as recomendações, além da economia
gerada pelo aumento da
durabilidade do equipamento,
o consumo de lubrificante
se mantém efetivamente
controlado, evitando desperdício
com conseqüente impacto
ambiental. Devido a estas
economias, o investimento com
o sistema se paga em curto
espaço de tempo!

Very easy to understand and with alarms for failure
situations, the lubrication system is safe and
efficient. When the recommendations are followed,
besides the economy generated
by the increase of the equipment
durability, the lubricant
consumption is kept effectively
controlled avoiding wastage with
resultant environmental impact.
Due to such savings, the amount
of investment in the system is
paid in a short period of time!

D&K-AC-30

D&K-CGL-2 EP

D&K-GRP

D&K-OHV-16

The actions to increase the useful life of gears
and other equipments are obviously related
to the issue of lubricant quality. For this D&K
offers a line of high-technology products and
also fits its formulae for a better fitness for
your necessities.

D&K-GH-25

As iniciativas no sentido de aumentar a vida útil
das engrenagens e demais equipamentos passam
necessariamente pela questão da qualidade do
lubrificante. Por isso a D&K oferece uma linha de
produtos de alta tecnologia e ainda ajusta suas fórmulas
para melhor adequá-las às suas necessidades.

D&K-GH-50

Lubricants:

D&K-SAR

Lubrificantes:

D&K-RL-00

Supply of lubricants,
equipments, and
pieces

D&K-PL-2

Fornecimento de
lubrificantes,
equipamentos e peças

Fase de aplicação | Application Phase
Impregnação | Impregnation
Amaciamento | Smoothing
Correção | Correction
Operação | Operation
Método de aplicação | Method of Application
Manual | Manual
Pulverização | Spraying
Sistema automático | Automatic system
Temperatura | Temperature
Baixa | Low
Normal | Normal
Alta | High
Carga | Charge
Normal | Normal
Alta | High
Extrema | Extreme
Tipo de maquinário | Type of machinery
Moinhos | Mills
Fornos | Furnaces
Rolamentos | Roller bearings
Acoplamentos | Couplings
Velocidade | Speed
Baixa | Low
Media | Medium
Alta | High

Para saber mais sobre a especificação dos
lubrificantes, consulte a equipe técnica da
D&K.

Know more about the lubricants
specification by consulting the D&K
technical staff.

Equipamentos e peças

Equipments and parts

BOMBA PNEUMÁTICA PARA
GRAXA E ÓLEO [D&K-PP02]

PNEUMATIC PUMP FOR GREASE
AND OIL [D&K-PP02]

A bomba PNEUMÁTICA, de baixa vazão com uma saída,
é destinada para sistema de lubrificação a graxa ou
óleo. Recomendado para lubrificação de um ou diversos
pontos, utilizando distribuidores do tipo linha simples,
progressivo e linha dupla.

PNEUMATIC pump of low flow with one output is
used for lubrication systems of grease or oil. It is
recommended for lubrication of one or several points
by using distributors of simple line type, progressive
and double line.

Acionado por ar comprimido e com cilindros de relação
de pressão 50:1, permite pressão e vazão de lubrificante,
de acordo com a necessidade.

Activated by compressed air and with cylinders of
pressure relation 50:1, it allows pressure and flow of
lubricant according to the necessity.

BOMBA ELÉTRICA
PARA GRAXA E ÓLEO	

ELECTRIC PUMP FOR GREASE
AND OIL

Indicada para lubrificar um ou diversos pontos,
utilizando distribuidores do tipo linha simples,
progressivo e linha dupla. Acionada por motor trifásico
220/380 V ou 440 V 60 HZ com redutor.

Indicated for lubrication of one or several points
by using distributors of progressive simple line
and double line. Activated by a three-phase engine
220/380 V or 440 V 60 HZ with reducer.

Bomba formada de 2 pistões, sendo um de recalque e
outro de bloqueio, que se movem de forma sincronizada.
Possui também uma válvula limitadora de pressão
regulável.

Pump formed by 2 pistons, being one of them for
pressing down and another for locking, both moving
in a synchronized way. It has also an adjustable valve
for pressure limiter.

VÁLVULA DE COMANDO [D&K-VSO]
Válvula Schut-Off para graxa e óleo, com 2 vias NF,
indicada para comando de linhas múltiplas com uma
central de distribuição. Eficiente em altas pressões, com
entrada, saída e alivio para tanque.

CONTROL VALVE [D&K-VSO]
Shut-off valve for grease and oil with two 2 NF ways
used for control of multiple lines with a distribution
center. It is efficient in high pressures, with input,
output and relief for tank.

BICO PULVERIZADOR ELÍPTICO
[D&K-BP01]
Destinado para pulverização de graxa e óleo, com
auxilio de ar.
O ar comprimido flui constantemente, conforme
previsto no controle do tempo de abertura da válvula.
A quantidade de lubrificante a ser aplicado deve ser
definida pelo sistema de dosagem (válvulas dosadoras),
distribuidor ou bombas de baixa vazão.

ELLIPTIC PULVERIZING NOOZLE
[D&K-BP01]
It is used for pulverization of grease and oil by using air.
The compressed air flows constantly in accordance to what
was provided in the control of time of valve opening. The
quantity of lubricant to be applied should be defined by the
dosing system (doser valves), the distributor or low-flow
pumps.

VÁLVULA DE RETENÇÃO [D&K-VR-1]
Recomendada para linha de ar comprimido dos bicos
dos sistemas de pulverização a graxa.
Evita a entrada de graxa na linha de ar.

CHECK VALVE [D&K-VR-1]
It is indicated for the line of compressed air of
nozzles of pulverization systems with grease.
It avoids the penetration of grease into the air line.

SENSOR DE NÍVEL MÍNIMO-TIPO
DIAFRAGMA PARA GRAXA NLGI-0 E
ÓLEO [D&K-SNBDT]
Sinaliza que o lubrificante está chegando ao fim,
visando às providências para reposição.
Indicado para fixação em tampas de bombas
pneumáticas de tambores abertos. Em caso de
tambores de óleo com boca pequena é necessária a
transferência do lubrificante para o tambor adequado.

SENSOR OF MINIMUM LEVEL
TYPE DIAPHRAGM FOR NLGI-0
GREASE AND OIL [D&K-SNBDT]
It indicates when the lubricant is ending, suggesting
the actions for its replacement.
It is indicated for fixation in caps of pneumatic pumps
of opened drums. In case of oil drums with small
mouth, it is necessary to transfer the lubricant for a
suitable drum.

SENSOR DE NÍVEL MÁXIMO E
MÍNIMO-TIPO DIAFRAGMA PARA
GRAXA NLGI-0 E ÓLEO
[D&K-SNBMDPE]
Desenvolvido para indicar que o lubrificante está
chegando ao fim, visando ao reabastecimento do
reservatório e interrupção do enchimento quando
chegar ao nível máximo.
Indicado para fixação em tampas de bombas elétricas.

SENSOR OF MAXIMUM
AND MINIMUM LEVEL TYPE
DIAPHRAGM FOR NLGI-0 GREASE
AND OIL [D&K-SNBMDPE]
It was developed to indicate if the lubricant is
ending, in order to replenish the reservoir and
obstruct the filling when it reaches the maximum
level.
It is indicated for fixation in electric pump caps.

ACOPLADOR STANDART PARA
PINOS GRAXEIROS TIPO BOTÃO
[D&K-ACST]
Acoplador especial utilizado como engate rápido,
visando maior agilidade no processo de lubrificação de
grandes mancais.

STANDART COUPLER FOR GREASE
PINS TYPE BUTTON [D&K-ACST]
Special coupler used as fast coupling in order to
offer more agility in the lubrication process of big
bearings.

FILTRO PARA GRAXA/ÓLEO
[D&K-FGTHMV]

FILTER FOR GREASE/OIL
[D&K-FGTHMV]

Elimina partículas que ocasionalmente contaminam a
graxa ou o óleo. Indicado para sistemas de lubrificação
e também para sistema de reabastecimento de
reservatórios das bombas de lubrificação centralizada.

It eliminates particles that occasionally contaminate
grease or oil. It is indicated for lubrication systems
and also for refilling of reservoirs of pumps for
centralized lubrication.

Sistema circulatório de óleo
[D&K-SCO]

System for oil circulation
[D&K-SCO]

Desenvolvido para lubrificação de mancais, rolamentos
e redutores, é projetado de acordo com cada
necessidade especifica.

Developed for bearing lubrication, roller bearings and
reducers, it is projected according to each specific
necessity.

DISTRIBUIDOR PROGRESSIVO
[D&K-DP]
Destinado à lubrificação de equipamentos com diversos
pontos e que possam ser controlados e dosados de
acordo com a necessidade.
Como o distribuidor é formado de módulos, é possível
montar configurações de até 20 saídas.
A vazão por ciclo é determinada pelo dimensional do
módulo escolhido.

PROGRESSIVE DISTRIBUTOR
[D&K-DP]
It is used for lubrication of equipments with several
points that can be controlled and dosed in accordance
with the necessity.
As the distributor is constituted by modules, it is
possible to setup configurations of up to 20 outputs.
The flow by cycle is determined by the dimension of
the module chose.

PEÇAS SEPARADAS PARA
REPOSIÇÃO	

SEPARATED PIECES FOR
REPLACEMENT

Todas as peças são vendidas separadamente, para
reposição.

All the pieces are sold separately for reposition
purposes.

Serviços

Services

A D&K tem uma gama de serviços que
oferece proteção e cuidados completos às
engrenagens de seus moinhos e fornos.
t

D&K has several services that offer
protection and complete cares for gears in
your mills and furnaces.

Desenvolve toda a engenharia dos sistemas de
lubrificação, presta assistência técnica no início da
operação e treinamento para seu pessoal, no uso e
na manutenção dos sistemas e, ainda, faz avaliações
e manutenções preventivas para garantir máxima
segurança às suas engrenagens.

It develops all the engineering of lubrication systems,
renders technical assistance in the beginning of
operation for your staff and training for your team
related to the use and maintenance of such systems
and to also accomplish assessments and preventive
maintenances in order to guarantee the maximum
safety for your gears.

Confira os serviços Know the services
prestados pela D&K: rendered by D&K:
Recomendação
de lubrificantes e
equipamentos de
lubrificação de última
geração: com grande experiência
na área de lubrificação, a D&K avalia
seu equipamento e recomenda o
produto e forma de lubrificação
ideal para menor atrito e maior
durabilidade de suas engrenagens.

Advising of lubricants and
lubricant state of the art
equipments: thanks to its great
experience in lubrication area,
D&K assesses your equipment
and advises products and ideal
ways of lubrication for the least
attrition and more durability of
your gears.

Elaboração de relatórios
técnicos: relatórios conclusivos
documentam, de forma eficiente,
quais as condições dos seus
equipamentos e auxilia, com
recomendações, na conservação
das engrenagens.

Elaboration of technical
reports: conclusive reports bring
evidences in an efficient way on
the conditions of your equipments
and help you offering suggestions
to maintain the gears in a good
condition.

Visitas técnicas periódicas:
acompanhamento próximo e
periódico para prevenção de falhas e
execução de pequenos reparos.

Periodic technical
inspections: periodic and
close follow-up in order to
prevent failures as well as
accomplishment of small repairs.

Avaliação e regulagem do
sistema de lubrificação:
objetiva melhora do desempenho e
precisão do controle de consumo de
lubrificante.

Assessment and adjusting
of lubrication system:
it aims the improvement of
performance and accuracy in the
consumption control of lubricant.

Avaliação da superfície de
contato dos flancos: detecção
de falhas e do melhor momento para
intervenção.

Assessment of the surface
of contact of flanks:
detection of failures and best
moment for intervention.

Medição das vibrações das
engrenagens: indicação de
mudanças no dimensional geradas
pela condição severa de trabalho.

Measurement of the gear
vibrations: indication of
changes in dimensions generated
by hard conditions of operation.

Medição das temperaturas
de contato dos dentes:
identificação e correção de
concentração de cargas em
pontos específicos, que acabam
por danificar os dentes das
engrenagens.

Measurement of contact
temperatures of teeth:
identification and correction
of loads in specific points that
damage the gear teeth.

Imagens digitais dos
flancos dos dentes: registro do
histórico dos equipamentos.

Digital images of the
teeth flanks: register of the
equipments history.

Com a D&K, sua empresa recebe
assessoria completa e conta com
uma parceria definitiva para a eficaz
lubrificação e máxima durabilidade de seus
equipamentos.

With D&K your company receives complete
consulting services and offers a definite
partnership for an effective lubrication and
maximum durability of your equipments.

11.4685-6722
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EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES

