
Soluções de lubrificação para seu
negócio de alimentos ou bebidas

Nós conhecemos fábricas
Ter uma interrupção na linha de produção significa mão de obra 
desperdiçada e menos produção. Os sistemas de lubrificação 
automática da Graco podem ajudar o seu negócio a operar sem 
problemas para aumentar os resultados de lucro da empresa. 
Fazemos uma parceria com você para garantir que o trabalho 
seja bem feito.Qualidade em primeiro 

lugar
Na Graco temos orgulho em fornecer os 
melhores produtos da classe. Soluções 
de engenharia são fabricadas em 
instalações próprias, com os mais altos 
padrões da indústria. Fornecemos a 
você experiência e suporte ao cliente de 
classe mundial para ajudar a resolver 
seus desafios de lubrificação. 

Alcance global
A Graco tem instalações e parceiros 
de distribuição em todo o mundo para 
fornecer a você os produtos e serviços 
que você precisa, onde você vive. Além 
disso, a Graco tem especialistas de 
campo dedicados em todas as áreas 
do mundo para apoiarem os produtos 
que vendemos.

Capacidades do produto
A Graco possui uma grande variedade 
de produtos para oferecer soluções que 
atendam às suas necessidades. Nossos 
produtos são projetados e testados 
para executarem em ambientes mais 
severos, assim você pode ter certeza de 
que o seu equipamento está protegido e 
funcionando com desempenho máximo. 

A Graco cobre você
Instalações mundiais para suporte global

AMÉRICAS
MINNESOTA
Sede mundial
Graco Inc.
88-11th Avenue N.E.
Minneapolis, MN 55413

ENDEREÇO DE CORRESPONDÊNCIA
Caixa Postal 1441
Minneapolis, MN 55440-1441
Tel: 612-623-6000 Fax: 612-623-6777

EUROPA
BÉLGICA
Graco BVBA
Industrieterrein-Oude Bunders
Slakweidestraat 31
B-3630 Maasmechelen,
Bélgica
Tel: 32 89 770 700 Fax: 32 89 770 777

ÁSIA E PACÍFICO
AUSTRÁLIA
Graco Australia Pty Ltd.
Suite 17, 2 Enterprise Drive 
Bundoora, Victoria 3083
Austrália
Tel: 61 3 9468 8500 Fax: 61 3 9468 8599

CHINA
Graco Hong Kong Ltd.
Escritório de Representação em Xangai
Prédio 7
1029 Zhongshan Road South, 
Huangpu District
Xangai, 200011
República Popular da China
Tel: 86 21 649 50088 Fax: 86 21 649 50077

ÍNDIA
Graco Hong Kong Ltd. 
Escritório de Ligação da Índia
Sala 443, Augusta Point
Centro Comercial Regus, 53
Golf Course Road 
Gurgaon, Haryana
Índia 122001 
Tel: 91 124 435 4208 Fax: 91 124 435 4001

JAPÃO
Graco K.K.
1-27-12 Hayabuchi
Tsuzuki-ku
Yokohama City, Japão 2240025
Tel: 81 45 593 7300 Fax: 81 45 593 7301

CORÉIA
Graco Korea Inc.
Prédio do Banco Shinhan
4° andar - n.° 1599
Gwanyang-Dong, Dongan-Ku,
Anyang-si, Coréia 431-060
Tel: 82 31 476 9400 Fax: 82 31 476 9801

Entre em contato conosco hoje!
Ligue 800-533-9655 para falar com um representante Graco  

ou visite www.graco.com para obter mais informações.
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marcas ou marcas são usados com a finalidade de identificação e são 
marcas registradas de seus respectivos proprietários. Todos os dados 
escritos e visuais contidos neste documento são baseados nas informações 
mais atualizadas disponíveis do produto na época da publicação. A Graco 
reserva o direito de fazer mudanças a qualquer tempo, sem aviso. 



O equipamento de 
lubrificação Graco 
trabalha tão duro  
quanto você.

Você pode ter certeza de que o 

seu equipamento está operando 

ao mais alto desempenho com 

equipamento de lubrificação 

de alta qualidade da Graco. 

Economize o tempo precioso 

dos técnicos para manutenção 

programada da instalação.

A lubrificação adequada 
economiza dinheiro

O coração do sistema de lubrificação - um operário durável e confiável que mantém seu 
equipamento em movimento. Projetado e fabricado para indicar o desempenho do sistema 
de lubrificação com acessórios de feedback opcionais. Classificação IP69K para suportar as 
lavagens frequentes tipicamente encontradas no setor de alimentos e bebidas.

A Trabon MSP Series define o padrão do setor 
para recursos de qualidade, confiabilidade e 
facilidade de uso. Placas de base pré-montadas 
e testadas economizam tempo e mão de obra de 
instalação! Oferecidas em aço carbono revestido 
com zinco e aço inoxidável.

Alimento para reflexão: Deixe a  
Graco lubrificar!!

Injetores GL-32™ e GL-43™

Lubrificação precisa, confiável e ajustável com configuração fácil e 
um design que funciona para sistemas de graxa ou óleo. Adicione 
ou remova pontos de lubrificação sem reprojetar o sistema. Todos 
os injetores vêm de fábrica com vedações de fluoroelastômero 
para uso com lubrificantes sintéticos e aplicações de alta 
temperatura - até 350 °F (176 °C). Disponível em aço inoxidável 
ou carbono para óleo ou graxa.

Válvulas progresivas USP™ Series
Medição progressiva em série em um bloco inteiriço - não é 
necessária montagem! Combinação amolada para lubrificação 
precisa para proteger seu equipamento. Design com uso 
eficiente do espaço com 6 a 16 saídas. As saídas podem ser 
combinadas para atender necessidades de rolamentos maiores. 
Não requer acessórios especiais, todos eles vêm com o bloco 
da válvula, e válvulas de retenção de saída integradas garantem 
distribuição precisa de lubrificante.

Acessórios de aço inoxidável
Oferecemos uma linha completa de produtos para fornecer 
as informações de que você precisa para garantir que a 
sua máquina esteja funcionado ao mais alto desempenho. 
Solucione problemas de lubrificação com acessórios do 
sistema antes de eles pararem a sua produção.

Usinados com precisão para confiabilidade com  
monitoramento avançado

Com o sistema de lubrificação automática 
da Graco, a manutenção é fácil. Uma 
bomba central fica posicionada em um 
local conveniente e acessível, repondo 
lubrificantes em pequenas quantidades 
medidas para garantir que o equipamento 
esteja lubrificado quando é mais necessário - 
durante a operação. Proteja seu investimento 
mantendo os contaminantes fora do seu 
equipamento e colocando mais dinheiro no 
seu bolso.

O equipamento de 
lubrificação Graco reduz  
os custos operacionais:

• Economias de energia mensuráveis

• Maiores eficiências da fábrica

• Maior vida útil do componente

• Menos desperdício de mão de obra

• Maior qualidade do produto

Classificação
IP69K

Seguro para

áreas de
lavagem!

Bombas elétricas de lubrificação G3™ Válvulas divisoras Trabon® MSP™

¡NOVO! 
Aço

inoxidável
Válvulas e acessórios agora disponíveis

Atendimento ao cliente na América do Norte 800-533-9655 Fax 800-533-9656 www.graco.com Atendimento ao cliente na América do Norte 800-533-9655 Fax 800-533-9656 www.graco.com
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