
Controle Inteligente GLC™ X e 
Aplicativo Auto Lube™

Lubrificação automática sob controle e sob demanda

Mais produtividade
O controlador de lubrificação automática Graco GLC X, 
poderoso e fácil de usar, captura mais informações para 
os operadores, técnicos e gerentes tomarem decisões 
mais rápidas e mais inteligentes. Em combinação com 
o intuitivo aplicativo Auto Lube, os usuários podem 
monitorar o desempenho do sistema e fazer ajustes 
com velocidade, precisão e liberdade incríveis a partir 
de seu dispositivo móvel pessoal.



Relatório de sistema em tempo real 
Programe e exiba uma ampla gama de funções personalizáveis, incluindo 
intervalos de lubrificação, limites de pressão, níveis de lubrificante e muito mais.

Montável em ambientes internos/externos (IP69K)  
Projetado para suportar todas as intempéries, incluindo lavagens de alta pressão e 
mau tempo, nos locais mais extremos e sujos.

Dispositivo inteligente e  
aplicativo móvel 
Com o aplicativo Auto Lube™, monitore os níveis de 
lubrificação, configure as opções, acompanhe o histórico 
e compartilhe diagnósticos importantes.

Compatibilidade universal 
O controlador único para todos os seus sistemas de lubrificação 
simplifica o treinamento e o inventário.

Tela fácil de ler 
A tela de alto contraste mostra códigos de texto, falhas e outros dados claramente 
em qualquer luz ambiente, sem distrair os operadores.

Proteção de corrente ativa 
A fonte de alimentação contínua 9-30 VCC de 10 ampères protege 
as bombas de graxa contra sobretensão, e o sistema inteiro contra 
falhas de ignição, curtos-circuitos e picos de corrente.

Especificações Técnicas

Entradas/saídas 4/2

Fonte de alimentação 9-30 VDC

Modos Pressão/Ciclo/Cronômetro

Dimensões
92 mm (3,62”) de largura x 169 mm (6,66”) 
de altura x 50 mm (1,98”) de profundidade

Faixa de temperatura de 
operação

-22°F a 158°F (-30°C a 70°C)

Grau de proteção IP69K

Manual 3A7031

Informações de encomenda

Controladores
Número da Peça Descrição

26A855 Controlador GLC X com cabo de 6 m (20 pés)

26A814 Controlador GLC X

Aplicações típicas

• Construção pesada   • Mineração   • Outros equipamentos móveis off-road

O Controlador GLC X é compatível 
com Bluetooth. Assim, as equipes 
de manutenção e os operadores 
podem monitorar uma ampla gama 
de métricas de lubrificação, incluindo 
níveis, pressão, configurações e 
muito mais.

Resistente e durável apesar 
das pequenas dimensões, 
o novo controlador foi feito 
para suportar os rigores 
de qualquer ambiente, 
de usinas industriais a 
construções pesadas.

Acessórios
Número da Peça Descrição

26A853 Simulador de bomba GLC X

26A882 Cabo 6 m (20 pés) GLC X

26A883 Cabo 1 m (3 pés) conector de GLC X para 
Compact Dyna-Star®

26A888 Kit de conectores fêmea de 14 pinos

Acesso rápido a informações técnicas 
Escaneie facilmente este código QR para acesso a manuais, 
guias, tutoriais em vídeo e muito mais.

Escaneie-me!



A produtividade leva à lucratividade
Ajude suas equipes a trabalharem mais rápido e minimize o tempo de inatividade simplificando suas tarefas diárias de lubrificação. Projetado para os 
usuários modernos de dispositivos móveis pessoais, o aplicativo Auto Lube é intuitivo e de fácil utilização para usuários em campo. Eles podem ver 
gráficos de históricos de desempenho, acessar suporte e compartilharem informações com um toque ou uma deslizada. 

Controle as configurações de perfil  
de lubrificação 
• Personalize perfis para equipamentos e usuários finais
• Atribua com rapidez e facilidade uma configuração de 

perfil de lubrificação com um Controlador GLC X

Gerencie os dispositivos 
• Conecte-se por Bluetooth para obter 

um status instantâneo
• Revise o último estado conhecido em 

qualquer dispositivo anterior

Comunique-se em tempo real 
• Veja, controle, verifique e zere os alarmes
• Realize uma verificação manual 
• Analise e compartilhe o histórico do sistema

Basta que os trabalhadores estejam no alcance 
do Bluetooth para realizarem tarefas de 
manutenção com maior facilidade e rapidez, 
diretamente de seus dispositivos móveis.

Baixe o aplicativo Graco Auto Lube no Google Play ou na 
App Store (iOS) e realize todas as funções de controlador do 
conforto de um smartphone ou tablet.



Qualidade em primeiro lugar
Na Graco temos orgulho de fornecer 
os melhores produtos da categoria. 
As soluções de engenharia são 
fabricadas em instalações próprias, 
com os mais altos padrões do setor. 
Fornecemos experiência e suporte ao 
cliente de classe mundial para ajudar 
a resolver desafios de lubrificação. 

Alcance global
A Graco tem instalações e parceiros 
de distribuição em todo o mundo para 
fornecer os produtos e serviços de 
que você precisa, onde você mora. 
Além disso, a Graco tem especialistas 
de campo dedicados em todas as 
áreas do mundo para dar suporte aos 
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 atuarem nos ambientes 
mais severos. Assim você pode ter 
certeza de que seu equipamento 
está protegido e funcionando com 
desempenho máximo. 

A Graco tem o que você precisa
Instalações mundiais para suporte global
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Entre em contato hoje mesmo!
Ligue para 800-533-9655 para falar com um representante Graco, 

ou acesse www.graco.com para obter mais informações.

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

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA
P.O. Box 1441
Minneapolis, MN 55440-1441
Tel.: 800-275-5574 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 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 Fluid Equipment (Shanghai) Co., Ltd.
Building 7, No.1-2 
Wenshui Road 299, 
Jing’an District 
Shanghai 200436 
R. P. China 
Tel.: 86 21 649 50088 Fax: 86 21 649 50077

ÍNDIA
Graco Hong Kong Ltd. 
India Liaison Office
Room 443, Level 4
Augusta Point, Golf Course Road
Gurgaon, Haryana, India 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

COREIA
Graco Korea Inc.
Shinhan Bank Building
4th Floor #1599
Gwanyang-Dong, Dongan-Ku,
Anyang-si, Coreia 431-060
Tel.: 82 31 476 9400 Fax: 82 31 476 9801


