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COLAR 

Fabricado em alumínio fundido de alta qualidade 

o colar é leve, incorpora vários recursos modernos 

de design, vem completo e com ferragens em aço 

inoxidável. Além de fornecer proteção máxima 

contra corrosão é fácil de instalar e operar.  

 

 
 

SELO 

O selo de poliuretano possui alta resistência à 

abrasão e ao desgaste. Isso permite que seja usado 

na lubrificação de milhares de metros de cabos 

sem necessidade de reposição.  

 
 

RASPADORES 

As placas raspadoras (exceto Mini) são fixadas no 

colar permitindo a entrada segura de arames 

rompidos assegurando que o cabo e o selo não 

sejam danificados.   

 

CARACTERÍSTICAS  
• Aumenta a vida útil dos cabos em até 300% 

• Reduz o trabalho de lubrificação em até 90% 

• Lubrifica até 2.000m de cabo por hora 

• Leve, fácil de instalar e operar  

• Mais seguro que lubrificação manual 

• Amplia o intervalo de relubrificação  
 

CABOS ESTÁTICOS 
Para aplicação nos cabos estáticos em  guindastes 

de navio, há um projeto simples e efetivo que 

além de aumentar a segurança dos operadores 

ainda promove melhor lubrificação. Solicite mais 

informações.  

 
DESCRIÇÃO 

 

Os lubrificadores Viper WRL promovem rápida e perfeita lubrificação 

e proteção em cabos de aço de 6mm (1/4”) até 165mm (6-1/2”). Numa 

única passagem remove a contaminação existente na superfície do cabo 

enquanto a graxa é simultaneamente aplicada sob pressão e de modo 

uniforme nos espaços abertos.  

 

Ao atravessar a câmara no interior do selo, o cabo fica totalmente 

imerso sob pressão controlada. A umidade retida dentro dos arames 

internos também é substituída pelo lubrificante, qualquer que seja sua 

consistência. 

 

As duas metades iguais do selo de poliuretano se encaixam facilmente 

na parte interna do colar de lubrificação e placas raspadoras são fixadas 

nas extremidades. Estes dois itens são específicos para cada diâmetro.  

 

Cada lubrificador é fornecido num kit completo contendo colar, selo, 

raspadores (exceto Mini), bomba pneumática de alta pressão, unidade 

pneumática, manômetro, válvula de esfera, mangueira hidráulica com 

engate rápido, correias com catraca, manilhas curvas e caixa de 

alumínio para transporte e armazenamento com ferragens de aço inox.   

 

O lubrificador é disponível para as seguintes faixas de diâmetros:  

 

                           • Mini – 6mm até 36mm 

                           • Mid – 6mm até 67mm 

                           • Maxi – 50mm até 165mm 

 

 
 

 

INFORMAÇÕES DE COMPRA 

 
LUBRIFICADOR 

 Informar o diâmetro e o n° de pernas de cada cabo.   

      Obs. - Para cabos de outros diâmetros dentro da mesma faixa, será 

apenas necessário substituir o selo e raspadores. O colar 

permanece.  

 

LIMPADORES 

De uso opcional, os limpadores são dispositivos que removem a graxa 

ressecada e/ou contaminantes existentes nas ranhuras dos cabos para 

facilitar a re-lubrificação e auxiliar nas inspeções. Os limpadores 

podem ser acoplados ao colar de lubrificação ou em colar stripper para 

limpeza manual. Ver folheto separado com detalhes.  

 


